








নুতন পুস্তক। 

রাজ! হরিশ্চন্্র- উক্ষিতীন্রনাথ ঠ।কুর 
প্রণীত । 

মূল্য %* ভুই আনা; মাঃ অর্ধআন1। 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থুল মর্দ্দ 
(সচিত্র) --৮হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত । 

উত্তম কাগজ, উত্তম বাধাই। মুল্য ॥* আট 
'আন। মাত্র, মাঃ/* এক আন । 

মুখার্জি কোম্পানী ৷ 
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক । 

৩৪৫ নং, আপার চিৎপুর রোৌভ,। 



বাজ! হরিশ্চন্্র। 
₹ ষম্ুলিয়াটোছ! লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে 

১৮৭৭ খৃষ্টানদের ংর1 এখ্রিল দিবে ্টার্গ ধিয়েটরে পঠিত ।) 

০৪০ নর 
সম্পাদক, “অধ্যাত্বধর্থ 

ও অক্ঞেয়বাদ” প্রণেতা, আদি 
ব্রাঙ্গনমাজের সম্পাদক প্রভৃতি 

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 

তত্বনিধি, বি, এ, 

২) পার নি ১১৬, 

হস, রে 7৮৮১ 

₹৫ নম্বর আপার চিৎপুর রোড. .* 14+)তা 1 

আদি ব্রাঙ্মদমাজ কার্যালয় হইতে ”” 
শ্রীকাপিদাস চক্রবর্তী ঘাক। প্রকাশিত। 

মূল্য %* ছুই আন1। 



অন্য শুরুপক্ষে নবমী তিথিতে মীনরাশিশ্থ 

ভাঙ্করে চৈত্র মাসে ৩* তারিখে প্রকাশিত হইল। 

কলিকাতা প্রেস 

৬৭ মং নিমতলা স্ত্রী) ও ৩৪৫ নং আপার চিৎপুর রোড, 

মুখার্জী কোম্পানী দ্বার! মুদ্রিত । 



উৎসর্গ । 

স্ুহঘ্বর 

তীযুক্ত বাবু স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি 
মহাশয়ের করকমলে এই 

ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রীতি 
নিদর্শনরূপে উপ- 

হৃত হইল। 

ঘোঁড়ানাকো 
বগা শ্রীক্ষিতীব্তরনাথ ঠাকুর 





সুচাপত্র | 

বিষয় । 

শাস্তিবচন শত 

হরিশ্চজ্রকরথার় মূল 

এ্ঁতরেস্স ব্রাহ্মণোক্ত রিকি 

বা শৌনংশেপাখ্যান 

খাগেদীয় শৌনঃশেপমন্ত্ ৮০" 
বৈদিক আখ্যান বিষয়ক আলোচনা 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিবাদ ৮৮০ 

বেদিককালে নরবলি প্রচলিত ছিল কি ন। 

অঙজীগর্ভ খষি আর্ধয বা অনাধ্য 

অজীগর্ত ও মনুসংহিত। রঃ 

বাল্সীকি বামারণোক্ত শৌনঃশেপাখ্যান 

তদ্িষয়ক আলোচন। 

মহাভারতোক্ত হুরিশ্চন্ত্র কথ। 

তদ্বিব্য়ক আলোচনা 

প্রিতরেক্বোক্ত শৌনঃশেপাখ্যান 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক নহে .* 

মার্কণেক পুরাণোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথ। 

তথ্বিবস্বক আলোচন। 

মাকণেয় পুরাণের অপ্রাচীনতা। 

পৌরাণিক হরিশ্ত্র কথার চট্ত্র সমালোচনা 

চগুডকৌশিক সমালোচন৷ 

পৃষ্ঠা ॥ 

9৯ 

১৪, 

৩০ 
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৪১ 

৪8৪ 
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৫১ 

৫৩ 

৬৯ 

৬২ 

৭. 



৬ 

ক্ৃত্তিবাসপোক্ত হরিশ্জ্রকথার সমালোচনা ৭ 
পৌরাণিক হরিশ্ন্দ্রকথার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় ? ৮১ 
নিবৃত্তি-ও প্রবৃতভি-- প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ৮৬ 
নিবৃত্ির প্রকৃত অর্থ ন৭: 

বৈদিক এবং পৌরাণিক, উভয় হরির 
কথাই প্মামাদের প্রি কেন? ১৬০ 

শীস্তিবচন ॥ টি ১৬৮. 



ও খতং বদিষ্যামি সত্যৎ বদিধ্যামি তন্মা- 

মবতু তদ্বক্তারমবন্ববতু মামবতু বক্তারমবত 

বক্তারং। 

আমি খত বলিব, আমি স্ত্য বলিব, সত্য 

আমাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন, 

সত্য আমাকে রক্ষা করুন, সভ্য বক্তাকে রক্ষা 

করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন। 
রাজ! হরিশ্চন্্রের কথ! জানে না, এমন হিন্দু 

এই ভারতে, অস্তত এই বঙ্গদেশে আছে কি না 
সন্দেহ। বিশেষত আজকাল হরিশ্নন্্রকথ! 

ষাত্রাদলে গীত ও নাট্যশালায় অভিনীত হইয়া 

আমাদের দৃ্টিপথের শীঘ্ব অতীত হইতে পারি- 

তেছে না। আমাদের কবি কৃভিবাস তাহার 

রামায়ণে এই হরিশ্চন্তরুকথা প্রবেশ করাইয়া 
দেওয়াতে বঙ্গের আবাঁলবৃদ্ধবনিতা তাহার 

করুণরস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। 
এই হরিশ্চন্দ্রকথা যে কত লোকের নির্জীব ধর্ম 
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” ভাঁবকে সজীব করিরা ভুলিয়াছে, কতলোককে 

স্বার্থত্যাগের অধিক আত্মত্যাগে উৎসাহিত 

করিয়াছ, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? মাদৃশ ক্ষুত্র 
ব্যক্তিকেও এই হরিশ্চন্দ্রকথা নান! সময়ে নান 

অবস্থায় ধৈর্য সংযম প্রভৃতি বিষয়ে, কেবল 
কথ৷ ছার! নহে, জলন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা অনেক 
দিন পর্যন্ত যে শিক্ষা দিয়াছে, আজ তাহার 

দক্ষিণান্বরূপে তৎসন্বন্ধীয় আমাদের ছুই চারিটা 
সামান্ত বক্তব্য সকলের সন্মুখে উপস্থিত কক্সি- 

তেছি। 

কবি কৃত্তিবাম যখন তাহার রামায়ণে সুদীর্ঘ 

হরিশ্ন্্রকথ প্রবেশ করাইয়াছেন, তখন স্পষ্টই 
অনুমিত হয় যে, তিনি খুব সম্ভবত কোন পুরাণ- 

গ্রন্থে তাহ! পাইয়াছিলেন । আমরাও দেখি যে, 

মার্কশ্ডেয় পুরাণে ক্বত্তিবাকথিত হরিশ্তন্ত্র- 

কথার অন্থরূপ একটা হরিশ্ন্দ্রকথ। রহিয়াছে। 

কিন্ত ইহাক্ষেও আমাদিগের মূল কথা! বলিয়া 
বোধ হয় না; কারণ ইহার প্রথমেই লেখ 
আছে-_ ৃ 

“হরিশ্চজ্রেতি প্লীজর্ধিরাসীভ্রেতাযুগে পুরা ।” 

“পুর্বে ত্রেতাধুগে হরিশ্চন্দ্র নামক এক 
'্লাজর্ধি ছিলেন।” ইহা! হইতেও আমাদিগের 



ছি 

অনুমান হয় যে মূল হরিশ্চন্্রকথা মার্কগেয় 
পুরাণের বহু পূর্বাবধি প্রচলিত ছিল। আর, 

বাস্তবিকও আমরা খণ্েদীয় এ্রতরেয় ত্রাঙ্গণ 

গ্রন্থে ণেম, ১৩) সর্বপ্রথম হরিশ্চন্দ্রের নাম ও 

তৎদশ্বন্বীয় এ্রতিহাসিক কথা দেখিতে পাই। 

তাহার পর তদনুষায়ী কথা বালীকি-রামায়ণে 

এবৎ মহাভারতেও দেখিতে পাই। এই সকল 

ধ্রতিহাসিক হরিশ্চন্দ্রকথা হইতে মার্কতেয় 
পুরাণোক্ত পৌরাণিক কথ! সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখা 
যায়। আমরা যথাস্থানে তাহরি আলোচন! 

করিব। সম্প্রতি এতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত ধঁতিহা- 
সিক হরিশ্ন্দ্রকথারই আলোচনার সর্বপ্রথম 
প্রবৃত্ত হওয়া যাকৃ। 

সেই হরিশ্চন্দ্রকথাটা এই ব্রহ্মা হইতে 
পরম্পরাগত * ও ইক্ষাকুবহ- 
শীয়্ হরিশ্ন্্র নামক এক অপু 

ত্রক রাজা ছিলেন। তাহার 

একশত পত্রী ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাহাদের 

কাহারই গর্ভে তাহার পুত্র লাভ ঘটে নাই। 

 এভরেয় ব্রাক্ষণগ্রস্থে আছে “হরিশ্চন্দ্রোহ বৈধদ 

ধরক্ষবাকে! রাজা অপুত্র আস ।” ইহার অন্তর্গত “বৈধস” 
শবের অর্থে সবিখ্যাত পণ্ডিত মাটিন হৌগ বেধস্ পুত্র 

এভরেয় ত্রাঙ্মণে 

হবিশ্ন্দ্রকথ।। 
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এক সময়ে পর্ধত ও নারদ নামে ছুই খাষি হরি- 
শ্চন্ছ্ের গৃহে অবস্থিতি করিতেন। রাজা এক' 

দিন নারদকে কথায় কথাঁপ জিজ্ঞাসা করিলেন, 

করিয়াছেন । আমাদের তাহা সঙ্গত বৌধ হয় না) এই 

আখ্যানেই দেখা যাইহে যে, অজীগর্ত নামক এক খধি 

ভাহার পুত্রকে অঙ্গিরস্কুলোস্ভব বশত “আঙ্গিরস* 

বলিয়া সম্বোধন কত্িয়াছেন। সেইকূপ এখানেও বেধস্ 

অর্থাৎ ব্রক্ম! হইতে পরম্পরাগত অর্থে “বৈধস” শবের 

ব্যবহার অনুমান কর। অসন্গত হইবে বলিয়! বোধ হয় 

না। বিশেষতঃ হরিশ্চন্দ্র একজন স্ুবিখ্যাঁত রাজা ছিলেন, 

তাহার ব্রহ্ম। হইতে বংশোৎপত্তি উল্লেখ করিতে যাওয়। 
থুব সম্ভব॥ এখনও ইংরাজ সন্ত্রান্তদিগের মধ্যে দেখ! 

যাক্স যে, ধাহার প্রথম উইলিয়ম প্রভৃতি যত প্রাচীন 

রাজ! হইতে আপনাদের বংশোৎপত্তি দেখাইতে পারেন, 

ভাহা। আপনাদিকে তত অধিক সম্মানিত বোধ 

করেন। ইহার উপরে মহাভারত, বিষুপুরাণাদি প্রাচীন, 

গ্রন্থে হরিশ্চন্ত্র সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ আছে, সকলেতেই 
ভাহাকে ইক্ষ্াকুবংশীয় বল হইয়াছে এবং ত্রিশঙ্ক,পুত্রও 
বলা হইয়াছে কিন্ত কোথাও তাহাকে বেধস্-পুত্র বল! 

হয় নাই। আরও, ব্রহ্মা হইতে এই ইক্ষকুবংশের 

উৎপত্ভিবর্ণনা & সকল গ্রন্থে স্পষ্টোলিখিত দেখা যায় । 

এই সকল কারণে আমর! “বৈধস্»” শব্দের “বেধস্-পুত্র 

না ধরিয়া “্রন্গা হইতে পরম্পরাগত' এইরূপ অর্থই 

খরিলাম। 
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মকলেই যে পুত্রসুখদর্শন প্রার্থনা করে, পুত্র 
লাভের ফল কি? নারদ দশটা মন্ত্রে পুত্রের প্রয়ো- 
জন বুঝাইয়া দিলেন এবং হরিশ্চন্রকে উপদেশ 
দিলেন যে “বরুণরাজার নিকটে এই বলিয়া 
পুত্রের জন্ত প্রার্থনা কর যে পুত্র জন্মগ্রহণ করি- 

লেই তীহাঁরই নিকটে তাহাকে যজ্ঞর্থে বলিদান 
করিবে ।” হুরিশ্চন্দ্রও বরুণরাজার নিকটে তদনু- 

ন্ূপ প্রার্থনা করিয়া! বলিলেন যে “আমার পুক্তর 

জন্মগ্রহণ করিলে তাহার দ্বারা তোমারই যজ্ঞ 
করিব।” অবশেষে রোহিত নামে তাহার এক 

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। বরুণরাজ। স্বীয় প্রাপ্য 
প্রার্থনা করাতে হরিশ্নন্দ্র স্বাভাবিক সস্তানবাৎ- 

সল্যবশত “বয়ঃক্রম আর একটু অধিক হউক 
এইরূপ বৃথা আপত্তি করিয়া অনেকবার 

রোহিতকে বটিদান করিবার দ্বার হইতে এড়া- 
ইয়া গেলেন। কিন্তু রোহিত যৌবনে পদাপণ 
করিলে যখন বরুণরাজা পুনরায় স্বীয় প্রাপ্য 
প্রার্থনা করিলেন, তখন হরিশ্ন্্র আর আপত্তি 

দ্বারা তাহার প্রার্থনা এ৬াইতে না! পারিয়া ্থীক় 

পুত্রকে আহ্বান করির। «নিলেন “বৎস, যাহার 

কপায় আমি তোমাকে লাভ করিয়াছি, হায়! 

তোমারই দ্বারা সেই বরুণরাঁজার যজ্ঞ কপিতে 



জু 

হইবে ।” রোছিত এখন বর্মধারণের উপধুক্তঃ 
বয়ঃক্রমে উপনীত হইম্নাছেন, সুতরাং তিনি 
ষজ্জার্থে আপনাকে বলিস্বর্ূপে অর্পন করিতে 

সহজে সন্ত হইবেন কেন ? তিনি ধন্ধর্বাণসাত্র 
সহায় করিয়া নিকটস্থ অরণ্যে পলায়ন পুর্ববক 
তথায় এক বৎসরকাল কোন রূপে কাটাইয়! 

দিলেন । 

অনন্তর বরুণরাজার কুদৃষ্টিতে বা “আক্রমণে?” 

ইক্ষাকুবংশীর রাজা হরিশ্চজ্রের উরস্ফীতি হো 
জন্মিল এবং রোহিত তাহ শ্রবণ করিয়! উন 

অরণ্য পরিত্যাগ পুন্ধক গ্রামে প্রবেশ করসিতে- 

ছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র ব্র।ক্ষণবেণশ ধারণ পুষ্ধ বব 

উহার নিকটে দেশ ভ্রমণের গুণপর্ণন কিয়া 

অরণ্য পরিত্যাগে নিরস্ত করিলেন । তিনি আর 

এক বৎসর অরণ্যবাস করিলেন । এইরূপ প্রতি 
বদরের শেষে ভিনি যেই গ্রামে প্রবেশ করিতে 
উদ্যত হন, অমনি ইন্দ্রও ত্রাঙ্গণবেশে উপস্থিত 

হইয়া তাহাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত করেন। এই 

প্রকারে বাধ! প্রাপ্ত-হুইয়া তিনি যখন ষষ্ঠ বৎসর 
অরণ্য ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময়ে তিনি 

ক্ষুতপ্রণীড়িত স্য়বসনন্বন অজীগর্ত খষিকে সেই 
বন মধ্যেই দেখিতে পাইলেন। অজীগর্ডের 
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ভিন পুত্র _শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ ও শুনোলাহুল £ 

রোহিত অলীগর্তের নিকটে গিয়া শ্বীয় বিপদ্ 

বর্ণন করিষা বলিলেন “হে খধি, আমি আপনাকে 

গোশত প্রদান করিতেছি ত পব্থিবর্তে আপনার 

এই পুত্রগণের মধ্যে একটাীকে ক্রয় করিয়া তন্বার! 
আমি নিষ্কৃতি লাভ করিতে ইচ্ছা! করি।» এই 
কথা বলিয়া বেগহিত জ্যোষ্ঠ পুত্রকে লইতে যাইলে 

অজীগর্ত “ইহ!কে নহে” বলিয়! জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদানে 

অস্বীরৃত হইলেন । কনিষ্ঠ পুত্রকে অজীগর্তপহ্ী 

দিতে অসন্মত হইলেন। জর্ধলম্মতিক্রমে রৌহিত 
মধ্যমপুত্র শুনচশেপকে শত গাভীর বিনিময়ে 

গ্রহণ করির! একেবারে পিতা হরিশ্ন্রের নিকটে 

উপস্থিত হইয়। নিবেদন করিলেন “পিত আমি 

এই ত্রাহ্ষণ বালককে যঙ্ঞার্থে প্রদান করিয়! 

নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করি ।” হরিশ্ক্রও বরুণ- 

রাজার নিকটে জানাইলেন ষে তিনি স্বীক্স পুত্র 

রোহিতের পরিবর্তে শুনঃশেপের দ্বারাই তাহার 
য্তঞ করিবেন। বরুণরাজ। ক্ষত্রিয় অপেক্ষা 

ব্রাহ্মণ আরও ভালই”, ইহ বলিয়! তাহাতে সম্মত 
হইলেন। এই স্যত্রে বরুণরাজা হরিশ্চক্রকে 
রাঁজস্থপ্র যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠানের উপদেশ 

1দলেন এবং হরিশ্ন্দ্রও অভিষেচনীর দিবসে 
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বজ্জীয় পশুর পরিবর্থে শুন্ঃশেপকে যজ্জস্থলে রক্ষণ 

করিলেন। 

এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, জমদমি অধবর্ষ, 
বপিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং আয়াস্য উদগাতা ছিলেন। 
অনুষ্ঠানের প্রারস্তকার্ধাগুলি সমাপন হইলে পর 
তাহারা শুনঃশেপকে যূ,পকাষ্ঠে বন্ধ করিবার 

জন্য লোক অন্বেষণ করিলেন কিন্তু এই ভীম্বণ' 
কার্যে উপস্থিত দ্বিজদিগের মধ্যে কেহই অগ্রসর 

হইলেন না। অজীগর্ত লোভ বশতঃ শ্বয়ং আসিয়া 
অপর একশত গাভীর বিনিময়ে তাহা করিতে 

আকার করিলেন । শুনঃশেপ তাহার পিত। 

কর্তৃক ঘূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্ত 
তাহাকে নিহত করিবার লোক পাওয়া! গেল 

নাঁ। এবারেও অজীগর্ত লোভপরবশ হইঙ্া 
আরও এক শত গাঁভীর বিনিমন্ষে স্বীয় পুত্রকে 

দ্বহস্তে বলিদান করিতেও অগ্রসর হুইলেন। 
এই খানে এঁতরেয় খষি বলিতেছেন যে, যখন 

গশুন:শেপ দেখিলেন যে তাহাকে পশুর ন্যায় সত্য 

সত্যই বলিদান করিবার উদ্যোগ হইতেছে, 
তখন তিনি প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাদিগের 

শরণাগত হইলেন এবং তাহা কর্তৃক ক্রমে ক্রমে 
নান! দেবতার স্তব পঠিত হইলে পর তীহার 
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বসন্ধনদাঁম ঘুক্ত হইয়া গেল এবং হ্রিশ্ন্দ্রেরও 
পীড়ার উপশম হইল । 

বন্ধনদাম মুক্ত হইয়া গেলে যজ্জের পুরোহিত- 

গণ শুনঃশেপকে আপনাদিগের ' মধ্যে আসন 

প্রদান করিয়া তাহাকেও রাজস্্য়-যজ্জের কতকটা 

কাধ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন ॥ 

শুনঃশেপ সেই বজ্ঞাবসরে অঞ্সব নামক এক 
প্রকার আসব আবিষ্কার করিয়া খষি হইলেন। 
অভিষেচনীয় দিনে সোঁমবলি দিয়া যজ্ঞাবসান 

হইল। যজ্ঞাবদানে তিনি বিশ্বামিত্রের পার্থ 
আসিয়া উপবেশন করিলেন । তখন সৌয়বসি 
অজীগর্ত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন “আমার পুত্র 

প্রতিপ্রদাঁন কর।” বিশ্বামিত্র বলিলেন “দেবতার! 

ইহাকে আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, 
স্গতরাং আমি ইহাকে প্রতিপ্রর্থান করিক 
না।” অজীগর্ত তখন শুনঃশেপকে আহ্বান 

করিয়! বলিতে লাগিলেন “এস, তোমার মাতা 

ও আমি, আমরা উভয়েই তোমাকে আহ্বান 
করিতেছি; তুমি অঙ্গিরস্-কুলোড়ূত ও অজী গর্ভপুক্ত 
কবি শুনঃশেপ বলিয়া বিখ্যাত । অতএব হে 

যি, তোমার পৈভামহ তত্ত্ব (709951721 110299) 

হইত চলিয়া যাইও না; আমাদের নিকটে 



চি ও 

কিরিস্সা আইস।” তহুত্তরে শুনংশেপ বড়ই 
মনঃকষ্টের সহিত বলিলেন “শূদ্রও শ্বীন্ন পুত্রবধার্থে 
অস্ত্র উদ্যত করে না, তুমি তাহাঁও করিয়াছ; 

ছে আঙ্গিরস ! তোমার নিকটে আমা অপেক্ষা 

তিনশত গাভী অধিক মুল্যবান বিবেচিত হুই- 
বাছে।” ভখন অজীগর্ত মৃহ্ভাবে বলিলেন 

“বন ! মতকুত পাপকর্ম আমাকে অত্যন্ত তাপ 

প্রান করিয়াছে, তোমাকে একশত গাভী 

প্রদান করিস্া সেই পাপ ধৌত করিতে 

ইচ্ছা কৰি।* শুনঃশ্পে বলিলেন “এ প্রকার 
পাপ ষে একবার করিতে পারে, সে দ্বিতীয় বারও 

তাহ! করিতে পরে; তোমার মন হইতে শুদ্রোচিত 
এই নিষ্ঠুর ভাব এখনও অপত্যত হয় নাই ; 
তোমার সহিত পুনমিলন হওয়া অসম্ভব |” 

মুনি বিশ্বামিত্র তখন শুনঃশেপকে উদ্দেশ 

করিয়া বলিক্না উঠিলেশ “অজীগর্ভের সহিত 
তোমার পুনমিলন অত্যন্ত অসম্ভব । যখন 

সৌক়বসি অজীগর্ত তোমার বধার্থে শস্ত্রহস্তে দগ্ডায়- 
মান হইক্নাছিলেন, তখন তিনি কি ভীমমুন্তি 
ধারণ করিসাছিলেন। তাহার নিকটে আর 
পুত্রক্ষপে বাইও ন, আমারই পুত্রস্থানীয় হও 1” 
এই সময় হইতে দেবপ্রেরিত বলিয়া শুনঃশেপের; 
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আর এক নাম হইল দেবরাঁত। দেবরাঁত শুনঃ- 

'শেপ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞানা করিলেন যে তিনি 

অঙ্গিরস্-কুলোডুত হইয়া এখন তাঁহার পুত্র হইলে 
কিরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইবেন । বিশ্বামিত্র পুত্র- 
গণের সমক্ষে তাহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার 

দিলেন। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র ছিলেন ১ তন্মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্র ইহাতে অসম্তষ্ঠ হওয়াতে 

পিতার শাপগ্রস্ত এবং মধুচ্ছন্দস্ প্রভৃতি কনিষ্ঠ 
পঞ্চাশ পুত্র সন্তোষের সহিত পিতৃ-আজ্ঞা পালন 

ক্ষরাতে পিতার আশীর্বাদভাঞঙন হইলেন । শুই 
রূপে দেবরাত গুনঃশেপ জঙ্রুবংশের রাজকীক্গ 

মহিমা * এবং গাধিকুলের বিজ্ঞানে সমুজ্জল 

হুইলেন। 
ইহাই হইল প্রতরেয় ক্রাঙ্মণোক্ত হরিশ্চজ্জ- 

কথার প্রকৃত এ্রঁতিহাসিক ঘট- 
নার চিত্র। কিন্ত ব্রাহ্গণগ্রন্থে 

আমর! দেখি যে, ইহাকে শৌনং- 
শেপাখ্যান নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । 
আর সত্যসত্যই, এই আখ্যানে হরিশ্চন্দ্রের 
প্রাধান্ত কিছুই নাই ঘলিলেও চলে-__শুনঃশেপেরই 
__* অঙ্গিরদৃকুলে শ্রহ্ নামক এক রাজি জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছিজেন। 

খথেদে 

শৌনঠশেপ মন্ত্র। 
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মাহাত্ম্য সর্বতে(ভাবে কীন্তিত হইয়াছে । ঘে 
সকল বৈদিক খক্মন্ত্র বারা শুনঃশেপ দেবগণের 
স্তব করিয়াছিলেন, সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে 
হুরিশ্চক্জরের নাম গন্ধও নাই শুনঃশেপ যে নিজের 

নামোল্লেখ করিয়া প্রার্থনা! করিয়াছিলেন, তাহার্ই 
উল্লেখ আছে-_ 

“সুনঃশেপো যমহ্বদগ্ভীতঃ সোহম্মান্ ব্ণে! 
মুমোক্ত,1৮ ১ম, ২৪স্, ১২ 

“শুনঃশেপ গৃহীত হইয়া ধাহাকে আহ্বান 
করিতেছে, সেই রাজা বরুণ আমাকে বন্ধনমুক্ত 
করুন ।” 

“শুনঃশেপোহ্যহ্বদগভীতক্তিষাদিত্যৎ 
ভ্রুপদেষু বদ্ধ । 

অবৈনৎ রাঁজ! বরুণং সন্যজ্যাছিঘ্ব! অদন্ধো। 

বিশুমোক্ত, পাশান্ ৮ ১ম, ২৪) ১৩ 

“শুনঃশেপ গৃহীত ও তিন বাঁষ্ঠ দণ্ডে বন্ধ 

হইয়া! ধাহাকে আহ্বান করিতেছে, সেই সর্বজ্ঞ 
ও সর্বাতিগ বক্ুণরাজ। সর্বধতোভাবে পাশ মকল 

মুক্ত করিয়া দিউন 1” 
খথেদে যখন এরুপ স্পষ্টভাবে নাঁমোল্লেখ- 

পুর্ববক প্রার্থনা উল্লিখিত আছে এবং যখন 
পভরেয় ত্রাঙ্গণেও এই শৌন্ঃশেপ আখ্যানের 
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বিস্তৃত বিবরণ দেখিতেছি, তখন এই আখ্যানকে 
একটী কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া ছাড়িয়া! দেওয়! 
উচিত নহে। আমাদের বিশ্বাস যে এই হবি" 
শ্চন্র-সংযুক্ত শৌনঃশেপ আখ্যান একটা প্রকৃত 
গ্রতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত । আমরা 
যেমন আমাদের পিতামহ ও খ্রপিতামহুগণসম্ব- 

স্বীয় জ্ঞাত কথ আখ্যানচ্ছলে উল্লেখ করিতে 

পারি, এতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশ্চন্্রকথাও পড়িলে 
স্পষ্টই বোধ হইবে যে শ্রতরেয় খষি খগ্থেদের 
শৌন্ঃশেপ মন্ত্র সমূহের উদ্ভব সম্বন্ধে তাহার জ্ঞাত 
কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ এঁতরেয় 
ব্রাহ্মণগ্রন্থে এঁতিহাঁসিক ঘটনা জ্ঞপক অতীত- 

কাঁল লিট) ব্যবহৃত হুইয়াছে, কিন্ত খখেদীয় 
মন্ত্র সমূহে বর্তমান ভাবই স্থব্যক্ত হুইয়াছে। 

এই সকল কারণে আমাদের বৌধ হয় যে খখ্েদ 
এবং তাহার ব্রাহ্মণ গ্রস্থ সমূহের মধ্যে নৃনাধিক 

শতবর্ষকাল ব্যবধাৰ পড়িয়াছিল। ব্রাঙ্গণগ্রস্থ 

প্রণয়নের সময়ে খষিরা এরতিহাঁসিক ঘটনাসম্বলিত 
সাম ধাম ভুলিতে পারেন নাই, ঠিক ঠিক রাঁথি- 
স্াছেন বলিয়াই বোধ হয়। 

খখেদের শৌনঃশেপ ধকুসমুহে এবং এঁতরেয় 
ব্রাঙ্গণোক্ত শৌনঃশেপ আধ্যানে এমন এক 
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জরলতার প্রতিমূর্তি অষ্কিত রহিয়াছে ঘে, সেই 
খুলি একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই 
হৃরয়ঙ্গম হইবে যে, খণ্থেদোক্ত উক্ত পাশ সমূহও 
কলিত পাঁশ নহে এবৎ ব্রাঙ্গণোক্ত আখ্যান 

কল্পিত উপাখ্যান নহে ; উভয়েরই ভাষা, লিখি 

বার রীতি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ-ব্যঞ্জক ( ইংবাঁজীতে 
যাহাকে 155115610 বা 0150560০ বল। যাইতে 

পারে ।) ব্রাঙ্গণোক্ত আখ্যানে কেবল বরুণ- 

বাজার (অথবা! ভগবানের) প্রত্যক্ষ আবির্ভাবরূপ 

কবিত্বের একটু আবরণ রহিয়াছে । * 
এখন আমরা অতরেয়োক্ত হরিশ্চন্রকথ! 

অথবা শৌনঃশেপ আখ্যান 
ভি আলোচনা করিয়া কি প্রতিহা- 
হাঁসিক তথ্য সিক সত্যরত্ব সকল সংগ্রহ 

সংগ্রহ। করিতে পারি, তাহাই দেখ! 
যাউক। আমাদের বোধ হয় 

যে, এই আখ্যানের মূল সুত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের 

* খর্থেদোক্ত শৌনংশেপ মন্ত্রগুলি ঘে হরিশ্ন্দ্র কর্তৃক 

শুনংশেপের বন্ধন বিষয়েই লিখিত হইয়াছে, এবিষয়ে 
একেবারে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারি না। তাহার কারণ, 

গ্রথমত খখেদেক্ত মন্ত্র সযুহে হরিশ্চক্দরের কোন প্রকার 

নামই দেখা যায় না। হিতীক্গত এতরেয় ভ্রাঙ্গণে আষয। 
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বিরোধ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষতিয়ের বিরোধ শুত্রেই 
এই আখ্যানোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই' 

আখ্যান উক্ত হইবার অনতিদীর্ঘকাল পূর্বে, 
বিশ্বামিত্র বাজর্ধিত্ব লাভ করিয়া ত্রাহ্গণত্ব লাভের 

দেখিতে পাই যে শুনঃশেপ বদ্ধনমুক্ত হইবার পর অঞ্জঃসব 

নামক আসব আবিষ্কার করিলেন; কিন্তু অঞ্জঃসব 

সম্বন্ধীয় খকৃসমূহ খগ্চেদের প্রথম মণ্ডলের ২৮ তম সুক্তে" 

দেখি এবং শুনঃশেপের বন্ধনমুক্তির খকৃসমূহ ৩০ তম 

সুক্রের শেষে দেখ! যায়। তৃত্তীয়তঃ অনেকগুলি শৌনঃ- 

শেপ মন্ত্রেই পাপ হইতে মুক্তির প্রার্থনা! করা হইয়াছে। 

এই সকল দেখিয়। আমাদেরও মনে সন্দেহ হয় যে, ইতি- 

পুর্ধবে যে খকমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে “ত্রিফু 

ক্রপদেষু” শব্দের অর্থে সভ্যসত্যই তিনটা কাষ্ঠদও বুঝাইবে' 
অথব! ব্ূপকচ্ছলে কমমনোবাক্যের ভিদও বুঝাইবে ? 

আমরা অবশ্য নিশ্চয় করিয়। বজিতেছি না যে কায়মা না 

বাক্যের ত্রিদও বুঝাইবেই--আমর1 কেবল একটা ইঙ্গিত 

করিলাম মাত্র। কোন্ অর্থ নিশ্চয় বুঝাইতে পারে, সে 
বিষয়ে কোন বেদজ্ঞ সুপ্ত ব্যক্তি আলোচনা পুর্ববক 

আমাদিগকে জানাইলে পরম উপকৃত হইব। আমরা 

আপাততঃ মহামতি সাক্পণাচার্য প্রভৃতি পঙ্তদিগের 

অগুসরণ করিয়। ধরিয়া লইতেছি এবং আমাদেরও বিশ্বাস্ঃ 

যে খথেদোত্ত এ সকল মন্ত্র হরিশ্ন্দ্র কর্তৃক শুনঃশেপের 

বন্ধন বিষয়কই বটে। 
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উদ্যোগ করিতেছিলেন।1 এই আখ্যাঁনে দেখিতে 

পাই ঘষে, বিশ্বামিত্র হরিশ্চজ্রের অন্ুঠিত রাজসুয় 
যজ্ঞে প্রধান হোতৃপদে অভিষিক্ত আছেন, কিন্তু 

ব্রাঙ্গণের প্রাপ্য ব্রন্মাপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই; আবার 
গশুন:ঃশেপ তীহাকে ছুই এক স্থলে “রাজপুত্র,ভরত- 
খষ্ভ” প্রসৃতি ক্ষত্রিয়োচিত বাক্যেও সম্বোধন 

করিতেছেন । ইহাতেই বুঝিতেছি যে, তখনও 
বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিক্কুলোতৎপত্তি ব্রাহ্মণেরা একে- 

বাঁরে ভুলিতে পারেন নাই? তাহা বিশ্বামিত্রকে 

ছু একটী ভিন্ন ব্রাক্গণোচিত ঘকল বর্মে অধিকরে 
প্রদান করিলেও তখন অবধি ক্ষত্রিয়োচিত সঙ্বো- 

ধনে আহ্বান কর একেবারে পরিত্যাগ করেন 

নাই, এবং বিশ্বামিত্র সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণের, 

সহিত সামগুস্য পূর্বক সমগ্র আখ্যানটা পড়িয়া 
আমাদের প্রতীতি হয় ফে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের বিশ্বা- 

মিত্রের প্রতি ক্ষত্রিরসন্তান হইয়া! ব্রাহ্গণত্ব লাভের 

চেষ্টার জন্থ তখন অত্যন্ত জাতক্রোধ ছিলেন 

_-অঙজীগর্ত যখন তাহার পুত্র প্রতিপ্রদানের 

1 অধ্যাপক নোঁক্ষমূলর লিখিয়াছেন যে এই সময়ে 

বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । তাহা যে ঠিক 

নহে, তাহা বাল্সীকিপ্রোক্ত বিশ্বামিত্রের চরিতাখ্যানেই 

(রামায়ণ আদি, ৫৭1৫৮ সর্গ দেখ ) দেখিতে পাঁওয়া:ষাঁয় ॥ 
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প্রার্থনা করেন, সেই সময়ে বিশ্বামিত্র তাহাতে 
বাধ! দেওয়াতে এঁতরেয় খবি যেরূপ ব্ণনা করি- 

যাছেন, তাহাতে বোধ হুয় ফেন অস্তান্ত ব্রাঙ্গ- 

ণেরা কিছু বিরক্ত হইয়া, কিন্তু বিশ্বামিত্রের 
প্রতাঁপে ভীত হইয়া গ্ীর-নীরব ছিলেন । £ 

ক্ষত্রিয়দিগের উপর ব্রা্মণদিগের এই বিদ্বেষ- 
ভাব সম্যক্ বিদূরিত হয় নাই, ইত্যবসরে রাজা 
হরিশ্চন্ত্র রাঁজস্য় যজ্ঞান্ুঈান করিয়া বিশেষ 

প্রাধান্ত লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন । আমরা 

দেখিতে পাই ঘে, হব্রিশন্ত্র যখন শুনঃশেপকে 
যক্ীর পণুরূপে প্রাপ্ত হইলেন, তখন বরুণরাঁজার 
( অর্থাৎ ভগবানের ) নিকটে রাজস্থয় যজ্ঞ 

করিবারই “আদেশ” প্রাপ্ত হইলেন; অর্থাৎ 
এই সময়ে তাঁহার রাজনুয় অনুষ্ঠান করি- 

বার সন্কল্প স্থির হইল। রাজন্য় যজ্ঞ অতিশ্রেষ্ঠ 

$£ মনুমংহিতায় অজীগর্তের নির্দোবিত। উল্লেখ করিয়। 

যে শ্লোক আছে, তাহাতেও বোধ হয় যে, বিশ্বামিত্রের 

এই কারো অন্যানা ব্রাহ্মণের সত্তষ্ট ছিলেন না-বিঙ্বা- 

মিত্র অজীগর্ভকে দোষী বলাত্ম যেন অন্যান্য ত্রাহ্গণেরা 
তাহাকে নির্দোষী প্রতিপন্ন করিবার চে পাণইয্লাছিলেন 

এ্রব্ং ভাহায়ই প্রতিধ্ননিমীত্র খুব সম্ভবতঃ আমরা খনুসং- 

হিতার উক্ত প্লোকে প্রাপ্ত হই। 



1 ১৮] 

যজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হুইত ; ইহার আয়োজন 

অতি বিপুলরূপে সংগৃহীত হইত 7; এবং এই যজ্ঞ 
ক্সম্পন্ন করিতে পারিলে অনুষ্ঠাতা ইন্দ্রতুল্য 
মর্ধ্যাদা এবং অনুষ্ঠানকালে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হুই- 
তেন। সুতরাং এরূপ বুহৎ অনুষ্টঠটনের সংকল্প 

এক দিনে বে স্থির হয় নাই, তাহা সহজেই অনু- 
মিত হইতে পারে। এবং ষে অনুষ্ঠানে ক্ষতির" 

গণ ক্ষণকালের জন্যও ত্রাঙ্গশত্ব লাভ করিয়। 

তাহার জন্ত অধিকতর উত্তেজিত হইতে পারি 

তেন, হরিস্ঠক্র সেই অনুষ্ঠান করিতে যাওয়ান্তে 

নারদপ্রমুখ ব্রাঙ্গগণ খধিগণ যে তাহার উপৰ্ধ 

বিরক্ত হইতে পারেন, তাহা অন্থুমান করিবার 

জন্য বোধ হয় আমাদিগকে অতিরিক্ত কল্পনার 

আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। আমাদের 

বিশ্বাস যে) হরিশ্ন্্র রোহিতের জন্মগ্রহণের 

পূর্ব হইতেই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংকল্প করিতে- 

ছিলেন এবং তজ্জন্ত ব্রাঙ্গণের! কিছু বিরক্ত ব! 

আশক্ষিত হুইয়াছিলেন । 
্রতরেষ় ব্রাহ্মণের যে অংতশ (৭ম, ১৯) রাজ হুয় 

যজ্ঞের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষন্ন বর্ণিত হইয়াছে, 
সেই অংশ দেখিলেই আমাদের এইবপ বিশ্বাসের 
কারথ বুঝা যাইবে । সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ 
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'আঁছে যে এই রাঁজ্য় ষজ্জ লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রি- 

য়ের পরস্পরের মধ্যে মহান্ বিরোধ ঘটিয়াছিল । 
ক্ষতিয়ের! স্থল ধন্বণণ প্রভৃতি অস্ত্র শঘ্বের ছার? 
এবৎ ব্রাহ্মণের! বিদ্যা ও জ্ঞানের ছারা জয়লাভেন্ব 

চেষ্টা করিয়াছিলেন । অবশেষে বিদ্যাবলে 

ব্রাহ্মণদিগেরই জরলাভ হুইল। কিন্ত তাহার! 

ক্ষত্রিযদিগ্রকে বজ্ঞফল হইতে একেবারে বঞ্চিত 

করিতে পারিলেন না । স্থির হইল যে, ক্ষত্রিয়েরা 
নিজে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না, 

ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের দ্বারা করাইতে পারি- 

বেন। কেবল তাহাই নহে, যখন ক্ষত্রিয় রাজ! 
যজ্ঞের নিমিত্ত দীক্ষিত হইবেন, তখন তাহাকে 

সন্মত হইতে হইবে যে, কোনরূপে তিনি ব্রাহ্গ- 

ণের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে ব্রাঙ্গণেরা 

তাহার মানমর্ধ্যাদাঃ ধন, আফু প্রভৃতি সর্বস্ব, 
এমন কি সম্তানসম্ততি পর্যযস্ত বিন করিতে 

পারিবেন । ইহার অধিক আরও স্থির হইল ষে, 
ক্ষত্রিক্স রাজন্য যতক্ষণ অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিবেন, 
ততক্ষণমাত্র তাহার ব্রাঙ্গণত্ব লাভ হইবে, কিন্ত 
অনুষ্ঠান শেষ হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণের নির্মেক 
ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব পুন গ্রহণ করিতে হইবে । 

এই বিবরণ দেখিয়া বিশ্বামিত্রের রাজর্ধিত্ব লাভের 
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কিছু পরেই হরিশ্চন্দ্রের রাজসুম্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিবার ইচ্ছা করায়, বিশেষতঃ যে অনুষ্ঠানে 
সর্বপ্রধান হোভ্প্দ তদানীস্তন দোর্দগু-প্রভাঁপ 
রাজর্ষি বিশ্বাঙ্গিত্রকেই দিবার অত্যন্ত সম্ভাবন! 
ছিল তাহাতে ফে, নারদপ্রসুখ ত্রাঙ্গণ খধিদিগের 

(বিরক্তি ও ক্রোধ হইয়াছিল তাহা অন্রমান করা! 
কিছুমাত্র অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না । 

ইহার উপর বান্ীকিপ্রোক্ঞ বিশ্বামিত্র- 
সম্পর্কীয় পূর্ব ঘটনাগুলি আমাদের এই প্রকার 
প্রতীতির সপক্ষে গুরুতর সাক্ষ্য দান করিবে। 

হরিশ্জ্পিত ত্রিশক্ষব্বধ সমকালে বিশ্বামিজ্ঞ 
কোন প্রদ্দেশের প্রতাপান্বিত রাজা! ছিলেন ॥ 

তিনি দিগ্থিজয়ে বহির্শত হুইয়্া অবশেষে বসিষ্ঠের 
আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মবিদ্যা; যে 
সর্ধবিদ্যাপ্রতিষ্।,বসিষ্ঠ তাহ! 'বিশ্বামিত্রকে প্রত্যক্ষ 
দেখাইতে পাত্রিয়াছিলেন। তখন বিশ্বামিত্রের ত্রহ্গ- 
বিগ্কা আক্গত্ত করিবার অভিলাম্ জন্মিল ॥ তিনি 

বসিষ্ঠের নিকটে রাশি রাশি ধনরত্বের বিনিমন্কে 
সেই ব্রদ্মবিদ্ধা ক্রয় করিবার বাঁসনা জানাইলেন। 
বসিষ্ঠ তাহাকে অন্বীন্কত হশুয়াতে তিনি বল- 
পূর্বক তাহা অধিকার করিতে উদ্মাত হইলেন। 
কাজ মজ্জ লইফা একবার শ্রান্ধণক্ষত্রিছেস্ম 
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বিবোধ উপস্থিত হইয়াছিল ;) আবার এই সুদে 
বস্িষ্ঠ বিশ্বামাত্রের, ব্রান্মণকত্রিক্সের বিরোধ পুলঃ 
জাগ্রত হইয়া! উঠিল। উভয্ব পক্ষে ঘোরতর 
সংগ্রায চকিতে লাগিল । অবশেষে ব্রাঙ্গণের 

সক, যবন, হুন প্রভৃতি বর্বর জাঁতিদিগের সহাক্- 

ভবাক্স বিশ্বামিত্রফে পরাজিত করিতে পারিল 1 

অবশেষে তিনি তপন্তা বা কঠোর অধ্যবসায়ের 

দ্বার] ব্রহ্ধবিস্ভা ও ব্রাহ্গণত্থ লাভের যত্ব করিয়। 

সর্ব প্রথম। র'জর্ধিত্ব লাভ করিলেন । তাহাতেও, 

সন্ত না হইয! পুনরাজ তপস্তার উদ্যোগ করি- 

€েছেন, এমন. সমস হরিশ্তন্ত্রপিতা ত্রিশক্ক, 
সশরীরে ন্বর্গলাভেরক ইচ্ছাঁতে কুলথুরোহিত 
বসিষ্ঠের নিকট যজ্ধানুষ্ঠান করিবার অভিলাঁঞ 
প্রকৃশ কত্রিলেন। বোধ হয়, বিশ্বামিত্রের 

কারণে ক্ষত্রিয়দিগের উপর ঘোরতর ক্রোধ 

সঞ্জাত হওয়ায় বসিষ্ঠ “তাহ! হইবার নহে” বলিয়! 

তিশক্ককে প্রত্যাখ্যান করিলেল। ত্রিশস্ক, 
বস্রিষ্টের; ত্বিকতট: প্রত্যাখ্যাত হইবার পে 
ক্ঠাহার পুত্রগণের নিকটে সেই প্রস্তাব করিলেন। 

তাহাত্বে তাহারা ত্রিশস্কুকে চণ্ডাল হইবার 
অভিশাপ প্রধান করিবেন অথবা তাহাকে 

*একঘবরে” করিলেন । অগত্যা! ত্রিশঙ্ক, রাঙ্র্ষি 
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বিশ্বামিত্রের নিকটে গিষ্কা নেই প্রস্তাব করিলেন 

এবং বিশ্বামিত্র তাহার প্রতি কপাপরবশ হইয়া 
যক্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। বসিষ্ঠ- 

পুত্রের এই যজ্ঞোপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে 

না৷ আনাতে বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে মুষ্টিক (ডোম) 

হইবার অভিশাপ দিয় “একঘরে করিয়া ফেলি- 

লেন। এই স্থলে দেখি যে বিশ্বামিত্রের হোতৃত্ব 
করিবার অধিকার হয় নাই-তিনি এই যজ্ঞে 
অধ্বযু?র নিম্পপদে বরিত হইয়াছিলেন। ব্রাঙ্গ- 
ণেরা দেবতাদিগের সাহায্যে এই যজ্ঞের ই্টফল 
বিষয়ে বিশ্বামিত্রকে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে দেন৷ 
নাই। এইন্ধপ গোলযোগ চলিতেছিল, ইত্য- 
বসরে ত্রিশস্ক পরলোকে গমন করিলেন এবং 

তাহার পুর হরিশ্চন্তর রাজত্ব লাভ করিয়া রাজ- 

সয় যজ্ঞের সৎকল্প করিলেন। ব্রহ্মণেরা স্পষ্টই 
বুঝিয়াছিলেন যে এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র কোন 
শ্রেন্ঠ পদ অধিকার করিবেন, আর বাস্তবিক 
তিনি শ্রেষ্ঠ হোতৃপদ লাভ করিকাছিলেন ; এই 
অবস্থায় ক্ষত্রিয়দিগের উপর ত্রাঙ্গণদিগের ক্রোধ 

ও বিরক্তি পুনঃ সন্দীপিত হওয়াই সম্ভব। 

যাই হোৌকৃ, আমাদের অনুমান হয় যে 
হরিশ্যন্দ্র নারদ প্রভৃতির নিকটে রাজ্য অনুষ্ঠা- 
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মের সঙ্ল্প প্রকাশ করাতে তাহারা তাহাকে 

ঘজক্ষেত্রে তাহার নবজাত পুব্র বলিদান করিতে 

পরামর্শ দিয়া কোন প্রকারে সম্মত করাইতে 

পারিয়াছিলেন ; অথবা এই যজ্ঞ করিলে তাহার 
নবজাত পুত্রকে হত্যা করিয়া বংশলোপ করি- 

বেন, হরিশ্চন্দ্রকে ব্রাহ্মণের! এইবপ ভয় প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, ইহাও অনুমান হয়। হরিশ্চন্দ্র 
স্বাভাবিক পুত্রবাঁৎসল্য বশত রাঁজসয় স্থগিত 

বাখিয়া রোহিতকে রক্ষা করিবার অনেক চেষ্টা 

করিয়াছিলেন। পরে, যখন তিনি বরুণরাজার 

(অর্থাৎ বকুণরাজার হইয়া নারদপ্রমুখ যে সকল 
ব্রাঙ্ষণ রোহিতের বলিদানের পরামর্শ দিয়া- 

ছিলেন তাহাদিগের ) অনুরোধ এড়াইবাঁর 
কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না) অথবা 

যখন তিনি দেখিলেন বে; ব্রাহ্মণের স্মবেত 

হুইয়া! তাহার যৌবনাকঢ় পুত্রবধে স্থিরনিশ্চ় 
হইয়াছেন, তখন তিনি রোহিতেকে ডাকিয়া 

বলিতে বাধ্য হইলেন যে তীহাঁকে যজ্ত- 
ক্ষেত্রের পণ্ড হইয়া নিহত হইতে হইবে; এই 
সুত্রে পুর্বাহ্রেই হরিশ্চন্দ্র যে স্বীয়পুত্রকে পল'- 

মননের পরামর্শ দেন নাই, একথা কে বলিতে 

পারে? আর, রোহিতেরও তখন “বর্ম ধারণের 
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উপযুক্ত বয়দ হইয়াছে, সুতরাং তিনিই বা সে 
প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কেন? তিনি এক্ষেত্রে 

ব্রাক্মণদিগকে প্রবল দেখিয়!, ধন্তর্বাণমাত্র সহাক়্ 

করিয়! অরণ্যে পলায়ন করিলেন । এই বিষয়ে 

হরিশ্চক্দ্রের নিশ্চয় সহায়তা ছিল, অন্যথা তাহার 

প্রতি ঝোহিতের ভক্তি থাকিতে পারিত না-- 

শুনঃশেপেই আমর! তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। 
কিন্তু রোহিতের পিতৃভক্তি অব্যাহত ছিল, 

পিতার উদরী হওয়াতে তাহার গৃহাগমন-চেষ্টাতেই 
তাহ! প্রতিপন্ন হইবে। 

আখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে হরিশ্চজ্ঞের 
উদরী হওয়াতে রোহিত তাহাকে দেখিবার 

নিমিত্ত গ্রামে প্রকেশ করিতে উদ্যত হইতেছেন, 
এমন সময়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হুইয়! 

অরণ্য পরিত্যাথ করিতে নিষেধ কত্রিলেন । 

তাহার উপদেশ অনুসারে রোহিত পঞ্চ স্দীর্ঘ 

বতমর অরণ্যেই যাপন করিলেন। বোধ হয়, 
কতকগুলি ব্রাহ্মণ রোহিতের বন্ধু ছিলেন। 

তাহারা হয়ত গ্রামের স্বাদ আনিয়া রোহিতকে 

প্রদান করিতেন । অনুমান হয় যে, যতদিন 

ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ন ছিল, ততদ্রিন সেই 
দলস্থ ব্রাঙ্মণেরা রোহিতকে গ্রামে যাইতে নিষেধ 
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করিতেছিলেন- বোধ হয় তথায় বিপদ ঘটিবার 
সভভাবন! ছিল । অবশেষে ষষ্ঠ বৎসরে যখন রোহিত 

খাধিপুতর গুনঃশেপকে প্রাপ্ত হইলেন (তখন বোধ 

হয় হরিশ্চজ্রের অনেক বন্ধু লাভও হইয়াছিল 
এবং রোহিত সম্ভবতঃ গ্রামের এই সকল 

সংবাদও পাইয়া থাকিবেন), তখন তিনি মহানিন্দে 

পিভৃসমীপে আসিয়া তাহা নিবেদন করিলেন । 
হবিশ্চন্্রও তাহা বরুণ রাজার নিকটে নিবেদন 

করিলেন অর্থাৎ নিজে এই বিষয়ে গভীর চিস্ত! 

করিয়। দেখিলেন। 

অবশেষে যখন হরিশ্চন্দ্র বরুণরাজার "আদেশ, 

অথব। নিজের মনে সায় পাইলেন যে বলির জঙ্ত 

ক্ষত্রিয়পুত্র রোহিত অপেক্ষা ব্রাহ্মণপুত্র' বিশেষত 

খবিপুত্র শুনঃশেপ অধিকতর দেবপ্রির অর্থাৎ 

যথন তিনি ভাবিলেন বোধ হুর ষেঃ মরিতে গেলে 

তাহার বারপুত্র আপেক্ষা বামুনের ছেলেরই মর? 

ভাল এবৎ তাহাতে ব্রাহ্ধণদ্িগের উপর প্রতি- 

হিংসাবৃত্তিও চক্রিতার্থ হইবে, তখন তিনি শুনঃ- 

শেপকেই যজ্ঞস্থলে যজ্জীয় পশুর পরিবর্তে রক্ষা 

করিলেন। তখন হয়ত ব্রাহ্মণদিগের চৈতন্য 

হইয়াছিল--তীহাঁরা দেখিলেন, হিতে বিপরীত 

ঘটিরাছে। ত্রাক্ষণেরা ইহার বিরুদ্ধে নরবলি 
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ইত্যাদিূপ কোনই আপত্তি করিতে পারতে" 
ছিলেন না, কারণ তাহারাই একসময়ে রোহিতের 
বলিদান প্রশস্ত বলিয়াছেন । আর এখন নরবলি 

বলিক্না আপত্তি করিলে হরিশ্চক্্রই বা শুনিবেন 
কেন $ হুরিশ্চন্ত্র ব্রক্গহত্যারও আপত্তি গ্রাহ্য 

করিতেন না, কারণ শুনঃশেপকে মূল্য দিয়! ক্রয় 
করা হুইয়াছিল। এই অবস্থায় ব্রাঙ্মণেরা৷ হরিশ্চ- 

জ্রকে কৌশলে জব করিবার জন্য শুনঃশেপকে 
যুপকাষ্ঠে বদ্ধ করিতে অস্বীক্ৃত হইলেন__যুপ- 

কাষ্ে বন্ধ না করিলেও বলির জন্য বধ কর! 

বাইবে না। কিন্তু তাহারা জানিতেন না বোধ 
হয় যে অর্থলোভে মনুষ্য সকল কুকর্মই করিতে 

পারে। তাহারা অবাক্ হইলেন যে শুনঃশেপের 

পিতা ম্বরং একশত গাভীর লোভে তাহাকে বদ্ধ 

করিতে স্বীকার করিলেন । তখন তাহারা স্থির 

করিলেন যে, তাহাদের কেহই ঘাতুকের কর্ম 
করিবেন না। হাক্স! অভাবনীন্স ঘটন! ঘটিল। 

তাহারা যেষন রোহিতকে বন্সিদানের প্রস্তাব 

কালে ভাবিতে পারেন নাই যে কোন ব্রাহ্মণ খষি 
অর্থলোভে তাহার পুত্রকে বিভ্রয় করিতে পারেন, 

সেইরূপ ইহাও তাহাদের চিস্তীর অতীত ছিল যে, 
ব্রাহ্মণ খবি অর্থলোভে তাহার পুত্রের ঘাতুকেরও 
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কর্ম করিতে পারেন। অভীগর্ভ ম্বক্সং ঘাতু- 
কের কর্ম করিতে উদ্ভত। এই সময়ে বোধ 

হয় যে ব্রাহ্মণের! তাহার উদ্ধারের জন্ত পরামর্শ 
করিতে লাগিলেন ; বিশেষতঃ যখন গুনঃশেপ 

অঞ্জঃসব 'আসব অবিষার করিলেন এবং যখন 

তিনি অতি সুন্দর খক্মন্ত্রসমূহ দ্বার! দেবস্তাতি 
করিতে লাগিলেন, তখন ব্রাঙ্গণেরা দেখিলেন 

যে, এই খাধিবাঁলক সামান্ত বালক নহে, নিজেও 
একজন খক্দ্রষ্টী খষি, এবৎ তখন তাহারা, বোধ 

হয়, এই অসামান্ত খধিবালকের জীবন রক্ষা 
অত্যাবশ্তক বিবেচনা করিলেন । আমাদের 

অনুমান হয় যে, তাহার! এখন বিপদ গণির। 

রাজা হরিশ্চক্্রকে নান! প্রকারে বুঝাইতে সক্ষম 

হইয়াছিলেন যে, এমন অপধারণ ব্যক্তিকে বলি- 

দান করা সঙ্গত নহে ১ হরত ইহাও বুঝাইয়া- 

ছিলেন যে, আর কোন প্রকার নরবলি দেওয়। 

হইবে না, তৎপরিবর্তে সোম প্রভৃতি বলি 

দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে ; সম্ভবত হরিশ্চন্দ্রকে এই- 

রূপ বুঝাইয়! দেওয়াতে তাহার ক্রোধ শাস্ত হইল 
এবং তিনি শুনঃশেপের পাশসুক্তি বিধান করি- 
লেন । আধখ্যানে আমরা দেখি যে শুনহশেপের 

দেবস্্রতি যেই শেষ হইয়া গেল, অমনি তাহারে 
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বন্ধনপাশ মুজ হুইয়! গেল, জীবব্লির পরিবর্তে 
সোমবজি দেওয়া হইল এবৎ (সম্ভবত তাহার 
মনের উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া করাতে ) 

হরিশ্চন্দ্রের রৌগও ভাল হুইয়া গেল। 
শুনঃশেপের এই বন্ধনমোচনে বোধ হয় 

বিশ্বামিত্র খুব সহায়তা করিক়াছিলেন ; আমর! 

দেখি যে তিনি বন্ধনমুক্ত হইলে প্রথমেই বিশ্বা- 
মিত্রের পাশে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং 

এবং তাহারই পুত্রস্থানীয় হইবার 'ভাব প্রকাঁশ 
করিলেন । তখন তাহার পিতা পুত্রের এত 

গুণ দেখিয়া? তাহাকে স্বগৃহে ফিরিয়। আসিতে 

বলিলেন । কিস্তু আমরা দেখিয়া আসিস়াছি 

যে শতগাভী প্রাপ্তির প্রলোভন সত্বেও শুনঃশেপ 
তাহার ঘাতুককল্প পিতার নিকটে যাইতে 

হীকার করিলেন না। বিশ্বামিত্রও তাহাকে 

তাঁহার নিকটে যাইতে নিষেধ করিয়া, উদার- 
ভাবে তাহাকে জ্যোেষ্টপুত্রের সমুদয় অধিকার 

প্রদান করিয়া আপনার “দেবরাত” বা দেবদত্ব 

পুভ্র বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে 

বিশ্বামিত্রের বিশেষ একটী লাভ হুইল । শুনং- 

শেপের, স্তাকস় উপযুক্ত ব্রাঙ্গণ খবি যখন তাহার 

পুক্স হইলেন, তখন তাঁহার, নিজের ত্রাহ্মণত্বও 
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সী খানেই সুগ্রতিঠিত হইঙ্কা গেল এবং শুন 
শেপকে সই ত্রাক্গণত্ব রক্ষা করিবার উপযুক্ত 
পান্ধ গাঁইলেন। এইরূপ আলোচনা দ্বারা 
আমাদের ধারণা হইয়াছে যে এই শৌনঃশেপা- 
খানের অথবা এতরেয়োক্ত হরিশ্চজ্রকথায 
মুলন্ত্র শ্রীক্ষণক্ষত্রিয়ের বিরোধ । 

এঁই €শীনঃশেপাখ্যান পাঠ ককিয়া অনেক 
ইউরোপীয় পণ্ডিত এই মত প্রচার করেন যে 
ধতরেয় ক্রাক্গণ প্লচিত হইবার সময় বজ্ঞার্থে 
নরবলি প্রচলিত ছিল । আমাদের বিশ্বাস যে, 

উ্রতরেয় ব্রাহ্মণের সময়েই ঘে নরবলি অপ্রচলিত 
'ছিল তাহা নহে; ধতরেয় ব্রা্মণের এই আখ্যানে 
যে বৈদিক সময়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সে 

পময়েও তাহা প্রচলিত ছিল ন।। এক সমক্ষে 

আর্ধ্যদিগের মধ্যে যে নরবলি একটা প্রচলিত 

প্রথা ছিল, তাহা একেবারে অহ্বীকার করিতে 

গারা য়ায় না; কিন্তু ধ্যানপরায়ণ আর্জাতি 

তাহার দৌঁষ ত্রাক্ষণ্রস্থ রচিত হইবার বহুপুর্ববেই 
দেখিতে পাইয়াছিলেন । তাঁহারা! আমাদের স্যার 
"এত হীনবীর্যয ছিলেন না ষে, প্রচলিত 'কোন 

সংশোধনের চেষ্টা করিবেন না। তাঁহারা দোষ 
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দেখিয়া নরবলি প্রথা এবং ক্রমে ক্রমে যজ্ঞার্থে 

জীবহিৎসা পর্য্যস্ত রহিত করিয়া তৎপনিবর্তে 

ব্রীহি প্রভৃতি বলি দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করি- 
লেন। এ্রতরেয় ব্রাঙ্গণ রচিত হইবার এত 

কাল পূর্বে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হুইয়াছিল যে, 
প্রতরেয় খধি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে “দেব- 
তারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন” ১ অর্থাৎ তিনি 
বোঁধ হয় বলিতে চাহেন যে; যদিও বহুকালের 

ব্যবধান বশতঃ এই বিধিপ্রবর্তকদিগের নামধাম 

জানা অসম্ভব, কিন্তু তাঁহারা যে দেবহদক্ষঃ 
পেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই (২ পংঃ ৮)। 

দ্বিতীয্তঃ, যদি নরবলি প্রথা প্রচলিত থাকিত, 
তবে তদ্িষয়ে নূতন করিয়া নারদের পরামর্শ 
দেওয়া আবশ্তক হইত নাঁ। ভৃতীয়তঃ, অজী গর্ত 

শত্ত্রহস্তে পুভ্রলমীপে আসিবার পূর্বে শুনঃশেপের 
বিশ্বাসই হন্ন নাই বে, সত্য সত্য তাঁহাকে বলি 
দেওয়া হইবে; পরে যখন তাহা বুঝিলেন, 

তখন দেবতাদ্বিগের শরণাগত হইলেন, এইক্ধপ 
ভবের কধ! আখ্যানে উল্লিখিত আছে । যদি 

নরখলি প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে 
শুনঃশেপের বধ্যভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াও এরূপ 
অবিশ্বাস আসিতে পারিত না। নরবলি চলিত 
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থাকিলে ব্রাহ্মণ হইলেও অরণ্যনিবাসী অজ্ঞাত- 
কুলশীল এক ব্যক্তিকে হনন করিবার জন্ত 

ঘাতুকের অভাব হইত নাঁ_-একমাত্র তাহার 
পিতা! অর্থলোভে পড়িক়াই তাদৃশ নিষ্ঠুর কর্মে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক খষি যে পুক্রবধ- 

রূপ কুকর্ম্মে উদ্ধত হইতে পারেন এবৎ তাহা যে 
অত্যন্ত স্বণিত, আহা দেখাইবার জন্তই যেন 

এঁতরের খষি স্পষ্ট করিয়া! তাহার নামোল্লেখ 

করিয়ছেন এবং কুক্শ্মেরে অন্ত অজাগর্ত 

তাহার পুত্র ও বিশ্বানিত্রের নিকট কিরুপ তীব্র 

তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়।ছিলেন, তাহাও স্পষ্ট করিয়া! 

উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সকল কাঁণে 

আমর] একটা নরবলির উদ্ভাগ দেখিয়াই গিদ্ধান্ত 

করিয়া বসিতে পারি ন। থে তখন নরূবলি দে ওর! 

একটা প্রচলিত প্রথা ছিল। ভাম ক্রোধান্ধ হইয়। 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবৎ দেই প্রতিজ্ঞা- 

রক্ষার্থ ছুঃশাসনকে বধ করিয়া রক্ত পান করিয়।- 

ছিলেন। ভাহা হইতে কি আমাদের এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ যে মহা- 
ভারতেদ নমরে অথবা ধৃতরাষ্র যুধিষ্ঠিরাদির 
রাজ্যকালে শক্রর বুক চিরিয়া রক্তপান করা 
প্রচলিত প্রথ। ছিল? 
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এ্রই শৌনঃশেপ আখ্যান উপলক্ষে পণ্ডিত 
মোক্ষমূলের একটা প্রশ্ন উতবাপন করিয়াছেন যে 
অজীগর্ত খষি আধ্য বা অনার্য ? * তাহার মতে 

অজীগর্ত হয় অনার্ধ্য বা শৃদ্র ছিলেন ; অথব। যদি 

ইহ! স্থির হয় যে তিনি আধ্য ছিলেন, তাহা 

হইলে বুঝিতে হইবে যে তখন এমন এক সম্প্র- 

দার আধ্য ছিলেন, যাহার। আপনদের পুত্র 

বিক্রয় করিতে ও তাহাদিগের হননকার্ষেয পর্য্যস্ত 

উদ্দাত হইতে পারিতেন ; তাঁহারা হয়ত অন্তান্ত 

আধ্যদিগের সঙ্গে আসেন নাই, পৃথক আসিয়া- 

ছিলেন, ইত্যাদি। আমাদের মনে কিন্তু এ 

সকল কথার কোনটাই সায় পার না । আমা- 

দের ধারণা এই যে, অজীগর্ত প্রকৃতই একজন 

ত্রাঙ্গণ খবি ছিলেন ; কিন্তু তিনি সপরিবারে 

বহুকাল যাবৎ বনবাসী হইয়াছিলেন। তাহার 

পুত্রদ্বয়ের নাম দেখিলেই অনুমিত হইতে পারে 

যে, তিনি নগরগ্রামের সুখ বহুকাল যাবৎ দেখেন 

নাই- পু্রত্রয়ের নাম, শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ এবহ 

শুনোলাজুল$ যেন মন্্ধা অপেক্ষা কুক্ধুরাদির 

সহিত তাহার অধিকতর পরিচয় ছিল। কিন্তু 

» হুযাও, 01 4১77003915৮ 92175, 15166750009, 
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তাহার পরে যখন তিনি একশত গাভী প্রাপ্ত 

হইলেন, তখন ক্রমশ তাহার লোভ বাড়িয়া গেল 

এবং সেই লোভে পড়িয়াই তিনি পুত্রবধরূপ 

কুঁকম্ম্ে উদ্যক্ত হইগ্াছিলেন। তাই বলিরা 

কাহার অন্ার্ধ্য কল্পনা কন্বারও প্রর়ে!জিন নাই 

এবং হহাঁও বলা সঙ্গত নহে বে, একদল আধ্য 

ছিলেন, ধাহাদের হৃদয় পুত্রধিক্রয় অথব। পুত্র- 

হননকার্য্ে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না। অজী- 

গর্ত ঘে অনাধ্য ছিলেন না, শুনহশেপের উক্ভিই 

তাহার বথেষ্ট প্রমাণ । শুনঃশেপ যখন বলিতে- 

ছেন যে 'শুদ্রেও হস্তে পু্রবধে উদ্যত অন্ত্ 

দেখ] যায় না, কিন্তু তোমার হস্তে তাহা দেখ! 

গিয়াচ্ছে-_হই1তেই কি সপ্রমাঁণ হয় না! যে অজী- 

গর্ত শুদ্র বা অনাধ্য ছিলেন না । আর, যদি 

কোন সাধু খুষ্টান দৈবাৎ মোহবশতঃ খুষ্টের 

কোন একটী অন্ুজ্ঞা অনান্ত করেন, ভাহ1 হই- 

লেই তাহাকে একেবারে অখুষ্টান বল।ও সঙ্গত 

নহে এবং তাহার একটী দৃষ্টান্তের বলে এমন 
বলাও কি সঙ্গত যে, একদল ভদ্র খুষ্টান খুষ্টের 

সেই অন্ুজ্ঞা পালন করেন না? তাহা কখনই 

হইতে পারে না। 
সি 

যাই হউক, শুনঃশেপের বিক্রয় প্রভৃতি 



[ ৩৪ ] 

কার্য্যে তাঁহার পিতা অজীগর্ত বে 

গুরুতর অগ্ঠায় করিয়াছিলেন 

তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই । এীঁতরেক় 

খাষি স্পষ্টই বলিয়া! দিয়াছেন যে অজীগর্ত নিজের 
অন্যার বুঝিতে পারিক্া! যথেষ্ট পশ্চাত্তাপ এবং 

নিজের কাধ্যকে অন্তাঁক্স বলিয়া ঘোষণা করি- 

তেও বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু মনুসংহিত!, 

কি জানি কেন, অজীগর্তের কার্ধযকে কোবশুন্ত 

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মন্গসংহিতায় 

আছে-_- 

“অজীগর্ভঃ জুতৎ হস্তমুপাসর্পদ্ ভূক্ষিতঃ ৷ 
ন্ চালিপ্যত পাপেন ক্ষুত্প্রতীকারমাঁচরন্ 1৮ 

১০মঃ ১০৫ 

“অজীগর্ত বুভুক্ষিত হইয়া পুত্রকে বধ করি- 

বার জন্য উদ্যত হুইয়াছিলেন ) ক্ষুৎগ্রাভী- 
কারার্থে এরূপ আচরণ করিলেও পাপলিপ্ত হয়েন 

নাই |” মন্থুসংহিতার এরূপ কথা বলা, আমা- 

দের বোধ হয়, ঘুক্তিসঙ্গত হয় নাই। যখন 

'মজীগর্ত নিজে অনুভব করিয়া বলিতেছেন যে 

এরূপ কন্মে তাহার পাপ হইয়াছে, তখন তাহার 

যে পাপ হয় নাই, অপরের সুখের একপ কথ। 

গ্াহা হবে কেন? আর একটা কথা এই থে; 

অজীগর্ত ও 

মনুসহিতা । 
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মনু এস্থলে বলিতেছেন যে, হূর্থিক্ষাদির সমগ্ন 

ক্ষুধায় দিশাহারা হইয়। পুত্রবধার্থে উদ্তত হইলেও 
কোন দোষ হয় না। না হয়ঃ তাহা আমরা 

স্বীকার করিলাম। কিস্ত অজীগর্তকে ইহার 

ৃষ্টান্তন্বর্ূপে আনরুন করা আমর অন্থমোদন 
করিতে পারি না। অবশ্ত অজীগর্ত সর্ধবপ্রথমে 
করাল অনশনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই 
একশত গাভীর বিনিময়ে পুত্র গশুনঃশেপকে 

বিক্রয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার পরে যে 

ছুই শত গাভীর বিনিময়ে পুত্রকে যুপকান্ঠে 
বন্ধ ও তাহাকে হনন করতেও উদ্যত হইয়া- 

ছিলেন, তাহাও কি অনশনের হস্ত হইতে রক্ষ! 

পাইবার জন্ত-_কখনই নহে, তাহা! অর্থপিপাস 

পরিতৃপ্ত করিবার জন্তথ এই অবস্থাক্স মন্ত্র যে 

কি কারণে অজীগর্তকে পাপশূন্ত বলিয়া) উল্লেখ 

করিলেন তাহ। আমর বুঝিতে পাব্রিতেছি না। 

একটা কথা এই যে, হয়তো উক্ত শ্লোকটা 

প্রক্ষিপ্ত ? আমর। কিন্তু সে কথার সায় দিতে 

পারিতেছি না। জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইলে 

কতকগুলি কার্য যে দোষাঁবহ হয় না, এই 

বিষয়ের উপদেশ এৰং তৎসঙ্গে অজীগর্তের দৃষ্টান্ত 

এত প্রাসঙ্গিক ও শ্বাভাবিক ভাবে আসিক্াছ্ছে 
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ও যথাস্থানে সন্িবিষ্ট হইয়াছে যে, মন্ধুসংহিতার 

এই অংশটা বারম্বার আলোচনা করিস়াঁও আমরা 
কিছুতেই মনে করিতে পারি না যে উক্ত 
শ্লোকটা প্রক্ষিপ্ত। 

আমাদের মীমাংসা এই যে, মনু অজীগর্ডের 
দোষ ঢ?কিবার চেষ্টা, করিয়াছেন। পণ্ডিত 

মোক্ষমূলরের ন্যাক্ সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরও নিকটে 

এই মীমাংসাকস সাক পাই। মনু যে এ্রতরেয 

ব্রাহ্মণোক্ত আখ্যান জানিতেন না তাহা নহে; 

কারণ তাহা! হইলে তিনি প্র একটী শ্লোকের 
মধ্যে সমুদয় আখ্যানের স্থল কথা সন্রিবিষ্ট 
করিতে পারিতেন না । আর মন্ুসংহিতাঁর রচ- 

ফিতার ন্যায় মহাপুরুষকে বৈদিক বিষয়ে অজ্ঞ 

বলিতে, আশা করি, আমাদিগের মধ্যে কেহই 
সাহস করিবেন না । স্ৃতবাঁৎ মন ষে অজীগর্ডের 

দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে বিষয়ে 

আমর আর সন্দেহ করিতে পারি না। তাহার 

এরূপ চেষ্টা করিবার যে অনেক কারণ ছিল, 

তাহা বুঝিতে পারি। মন্থ সমাজকে বিশৃঙ্খল 

অবস্থা হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আনিতে চেষ্টা 
করিক্সাছেন। তাহার সময়ে ত্রাঙ্মণদিগের প্রাধান্য 

না রাঁখিলে খুব .সম্ভবত সমাজকে সুশৃঙ্খলায় 
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'আনা অসভব হইত। আমাদের বোঁধ হয, ব্রাহ্মণ 

অজীগর্ত যে তাহার পুত্রবধে উদ্যত হইয়'ছিলেন, 
তাহা! মগ্রসৎহিতাঁর সময়ে গল্পভাবে প্রচলিত 

ছিল--এঁতরেয়োক্ত আখ্যান লোকের মনে তত 

জাগ্রতছিল না । যাহাতে অজীগর্তকে স্মরণ করিয়া 

ত্রাঙ্গণের প্রতি সাধারণ লোকের অশ্রদ্ধা না 

জন্মে অথব1 ব্রা্দণের কুদৃষ্টাস্ত অনুসরণ করিয়! 
সাধারণ লোকেন্র কুকর্শে মতি বুদ্ধিপ্রাণ্তড না 

হয়, এই সকল মন কর্তৃক অজীগর্তের দোষ 

ঢাকিবার উদ্দেশ্ত হইতে পারে। আর একটা 
কারণ বোধ হয় এই-_পুর্বেই বলিয়াছি যে 
অন্যান্ত ব্রাঙ্গণের! বিশ্বামিত্রের প্রতি বিরক্ত 

ছিলেন; বোধ হয় বিশ্বামিত্র অজীগর্তকে 

দোঁষী বলাক্ অন্তান্ত ব্রাঙ্গণেরা তাহাকে নিঙ্দোষী 

প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং 
খুব সম্ভবতঃ তাহারই প্রতিষ্বনিমাত্র আমর! 
মন্গমংহিতাঁর এই শ্লোকে প্রাপ্ত হই। যাইহৌক 

মন্গুর এন্সপ দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিক্লা নিজ মত 
সমর্থন করিতে যাওয়া নিতাস্তই অধুক্তিপিদ্ধ 
হইয়াছে বলিতে হইবে । 

মন্গুসংহহিতায় এইরূপ উল্লেখ থাকাতে আর 

একটী বিষ 'আনুমিত কইতেছে যে। মনু 
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সংহিতার সময়ে বেদপাঠ প্রভৃতির বিধি 

থাকিলেও তখন সাঙ্ঈ বেদণাঠ তত প্রচলিত 

ছিল 'ন); কারণ তাহ প্রচলিত থাকিলে 

অনেকেই বৈদিক গ্রস্থ এতরেয় ব্রাহ্মণের সহিত 
মন্থসংহিতার এই বিষয়ে বিরোধ দেখিতে 
পাইতেন। তখন তীহার! শ্রুতিস্থতির বিরোধে 

শ্রুতিই অবলম্বনীয়, মন্গসংহিতারই এই বচনান্ধু- 
সারে অজীগর্ডের যে পাপ হইয়াছিল, এঁতরেয় 
ব্রাহ্মণের এই কথাই মাঁনিয়া লইতেন এবং তাহ! 

হইলে মন্গও শ্ুতিবিরুদ্ধ বাক্য লিখিতে সাহসী 
হইতেন না। মন্ুসংহিতার এই অংশ হইভে 

বুঝিতেছি যে, মন্থুংহিতা ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থের 
ন্যুনাধিক খতবর্ষ পরে রচিত হুইয়াছে, কারণ, 
ইহাতেও আখ্যানের সারভাগের সঙ্গে সঙ্গে 
অজীগর্ভ নামটীও অবিকৃত দেখিতে পাই। 

এইবারে আমর বালীকি-রামায়ণে আসিয়। 

রামায়ণে উপনীত হইলাম (আদ্দি, ৬১ 

শৌনংশেপ সর্গ)। ত্রাহ্গণাদিগ্রস্থের বছ পরে 
আখ্যান। রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, 

আমাদের এইরূপ অনুমান হয়। আসর! 

ইহাতে দেখি বে খ্রতরেয়োক্ত হরিশ্ন্র-কথা 

বা শৌনঃশেপাখ্যানের মূল অংশ ঠিক রাখা 
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হইয়াছে, কেবল আখ্যানোলিখিত কতিপয় 
ব্যক্তি ও স্থানের নামধাম পরিবন্তিত করা 

হুইয়াছে। এীতরেয় ত্রাহ্মণে হরিশ্ন্্ম রাজা, 
বিশ্বাম্ত্র €হাতা ও যক্ঞস্থলে উপস্থিত, হরিশ্চন্ত্র- 

তনয় রোহিত, অজীগর্তপুজ শুনঃশেপ রোহিত 

কর্তৃক অরণ্যবাঁসকালে দৃষ্ট হয়েন এবং শুনঃশেপ 

বিশ্বামিত্রের নিকটে কোন খক্ শিক্ষা না করিয়া 

স্বয়ংই তাহ! দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ 
আছে। বামায়ণে আছে যে, অধোধ্যার রাজা 

অন্বরীষ ঘজ্ঞ করিতে গেলে ইন্ত্র কর্তৃক যর্ভীয় 
পশ্ড অপহৃত হইয়াছিল। পুরোহিত তাহার 
প্রায়শ্চিত্ৃন্বরূপে এক নরবলি দিবার বিধি 

দেওয়াতে অন্বরীষ উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণে 
বহির্গত হইলেন! অবশেষে তিনি ভূগুতুঙ্গ 
নামক স্থানে ভৃগুবংশীয় খচীকমুনিকে পত্বী ও 

পৃত্রত্রয়ের সছিত আদীন দেখিতে পাইলেন ॥ 
এইখানে সেই শৌনঃশেপ আখ্যানের পুনরা- 
বৃত্তি। কিস্ত এখানে মধ্যম পুত্রের নাম 

শুনঃশেফ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শুনক বলিয়! 
উল্লিখিত দেখিতে পাঁই। আরও দেখি যেঃ 
রামায়ণে রাজার নিকটে শুনঃশেফ খচীক কর্তৃক 

পৃত্যক্ষভাবে বিক্রীত হন নাই । খচীক জ্যেষ্ঠ 
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পুত্রকে এবং খচীকপত্বী কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্র্ক 

করিতে অস্বীকার করায় শুনঃশেফ অভিমান- 

ভরে স্বয়ং রাজার নিকটে বলিলেন “হে রাঁজ- 

পুক্র ! আমার পিতা বলিলেন জ্ষ্পুক্রকে 
প্রদান করিব না” এবং মাতা! বলিলেন "কনিষ্ঠ 

প্রকে প্রদান করিব না” সুতরাং বোধ হইতেছে 

“আমি মধ্যম, আমি বিক্রেয়॥ আপনি আমাকে 

গ্রহণ করুন ।* অস্বরীষ অবশ্ত খচীককে ধনরাশি 

প্রদান করিয়া তদ্দিনিময়ে শুনঃশেফকে রথে 

আরোহণ করাইয়া! রাঁজধানীর অভিসুখে ফিরি- 
লেন। পথে পুর তীর্ঘ; তথায় শুন:ঃশেফ 

বিশ্বামিত্রকে তপন্তা করিতে দেখিয়া তাহার 

শরণাগত হইলেন । বিশ্বামিত্র শ্বীয় পুত্রদিগকে 
তাহাদিগের কাহারও জীবনের বিনিয়মে 

গশুনঃশেফের রক্ষাসাধনে আদেশ করিলেন । 

কিন্তু মধুষ্যন্দ প্রভৃতি বিশ্বামিত্রের তনয়ের] 
তাহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে পিতা কর্ভৃক অভি- 

শাঁপগ্রন্ত হইলেন । তাহার পরে বিশ্বামিত্র 
শুনঃশেফকে আগ্রের মন্ত্র এবং ছুইটী গাথা শিক্ষা 
দিয়! তাহাই তাহার মুক্তির উপায় বলিলেন? 
তদনস্তর যজ্স্ছলে উপনীত হইয়া শুনঃশেফ যথা" 

বিধি নেই আশ্রয় মন্ত্র ও ছুই গাঁখাঘারা ইন্দ্র ও 
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বিষুণ দেবন্য়কে স্তব করিপ্সা মুক্তিলানত করি- 
লেন । 

- ব্বামায়ণের এই শৌনঃশেফ উপাখ্যানে দেখি- 
তেছি যে, বাল্সীকি এই আখ্যানের সহিত ইন্ত্র 
কর্তৃক ষজ্জীয় পশু হরণের একটা বুথা কথা সংযুক্ত 

করিয়া দিক্বাছেন। এইরপ প্রক্ষেপ বা সংযোগ 
মূল ঘটনার অনেক পরে ব্যতীত হইতে পারে 
না। দ্বিতীক্বতঃ, কতকগুলি নাঁম পরিবর্তিত 

করা হইয়াছে । শুনোলাঙ্গল নাকি রামায়ণের 
সাময়িক সভ্যভব্য শ্রোতৃবর্গের কর্ণে বড়ই কর্কশ 

লাগিতে পারে, অথবা! হয়তো লাঙ্গল” শবের 

অন্তিত্বই ভুলিয়া যাওয়! হইয়াছিল, ভাই খচীকের, 

কনিষ্ঠপুত্রের শ্রুতিনধুর গুনক নাম রাখা হইল । 
সেইরূপ অজীগর্ত বড়ই নাকি অসভ্য কর্কশ 
নাম, তাই তৎপরিবর্তে সভ্যভব্য খচীক নাম 

রাখা হইল॥ সম্ভবতঃ এ্তরেয় ত্রাঙ্গণ হইতে 
লুদুরব্যবছিত রামায়ণের কালে অজীগর্ডের নাম 
আধম্পষ্ট আধ অস্পষ্ট ভাবে স্মরণ হইতে হইতে 
খচীক আকারই ধারণ করিয়াছিল-_অজীশর্ত 
ও খচীক, এই উভয় নাম শীত্ব শীঘ্র উচ্চারণ করি- 
লেই উভয় নামের সৌসাদৃশ্ট দেখা যাইবে। এইরূপ 
হুরিশ্জ্রের পরিবর্তে অন্বরীষ স্থান পাইয়াছেন। 
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রামায়ণে এই সকল নামপরিবর্তন এবং 

বিশ্বামিত্রের পুক্ষরতীর্থে তপন্তা ও তথায় শুনঃ- 

শেফকে মন্ত্রশিক্ষ! দেওয়। প্রভৃতি বিষয় আলোচনা 

করিলে স্পট বুঝা! যাইবে যে রামায়ণ এতরেয় 

ব্রাহ্মণের এ্রবং মন্তুসংহিতারও অনেক পরে 

রচিত হইয়াছে ; রামায়ণের সময়ে লোকে মুল 
আখ্যান একেবারে বিস্বত হয় নাই সত্য, কিন্ত 

অনেকটা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। রামায়- 

ণের সময়েও লোকে জানিত যে শুনঃশেফ নান! 

দেবস্ততি করিয়] মুক্তিলাভ কক্সিয়াছিলেন ; বিস্ত 

অগ্রঃসব নামক আসব প্রস্তুত করা যে মুক্তি- 

লাভের অন্ততর হেতু ছিল, তাহ। ভুলিয়! গিয়া- 

ছিল । তখনও লোকের ধারণা ছিল যে বিশ্বা- 

মিত্রের সহায়তায় শুনঃশেফের মুক্তিলাভ ঘটিয়া 

ছিল, কিন্ত বিশ্বামিত্র যে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত 

থাকিয়া এই সহায়তা করিয়াছিলেন» তাহা 

বিস্বত হইন্নাছিল ; তৎপরিবর্তে বিশ্বামিত্রের 

পুগ্ধরতীর্থে তপস্তা 'ও তাহার কারণ সম্বন্ধে এক 

নুদীর্ঘ উপকথা রামায়ণে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। 
তথ ও লোকদের এইটুকু স্মরণ ছিল য়ে, বিশ্বা- 
মিত্রের £ুমবাধ্য হওয়াতে তাহার পুন্রগণ শাপগ্রস্ত 

হইয়াছিলেন,কিস্ত সকল পুত্রের ষে এরূপ দশ। 
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ঘটে নাই তাহা স্মরণ ছিল না, তাই সকল পুত্র- 
কেই এক গণ্ডভীর মধ্যে আবদ্ধ কর! হুইয়াছে। 
রামায়ণে শুনঃশেফের অভিমান স্ুব্যক্ত হইয়াছে ? 

কিন্তুটোরের উপর রাগ করিয়া ভূমিতে ভাত 
থাইবার ন্তাক্ম পিতামাতার উপর অভিমান 

করিয়া বধ্যভূমিতে নীত হইবার জন্ত আত্ম- 
সমর্পণ করা সসঙ্গত হয় নাই বলিয়া! বোধ হয়। 

এরূপ ভাব এ্ঁতরেয় ব্রাহ্মণের সমসময় অপেক্ষা 

অধিকতর সভ্যভব্য সময়েই সম্ভবে। 

আর একটী কথা বলিক্াা আমর! রামায়ণকে 
পরিত্যাগ করিব। বিষুরপুরাণে উক্ত হইক্জাছে 
ষে ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্্র এবং লিঙ্গপুরাণে উক্ত 

হইয়াছে যে ত্রিশঙ্কুর পুত্র অন্বরীষ। ছ্রতরেন 

ব্রাহ্মণেও দেখিতেছি যে ইক্ষাকু বংশীয় হুরি- 
শ্চন্দ্রেরই সহিত শৌনঃশেপ আখ্যান সংযুক্ত এবং 
কোথায়ও ইক্ষাকুবংশে এক হরিশ্ন্দ্র ভিন্ন 
দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্রের . উল্লেখ দেখা যায় ন) মহ! 

ভারতেও ইহারই পরিপোষক বাক্য দেখিতে পাই 
- তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে । এই সকল 
কারণে শৌনঃশেপ আখ্যানের সহিত রাজ অগ্থরী- 
ষের নাম সংযুক্ত করিয়া বান্দীকি ভ্রমে পড়িয়া- 
ছেন, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। 



[ ৪৪ ] 

এইবারে মহাভারতে আমরা হরিশ্চক্ত সন্বন্ধে 
কি প্রতিহাসিক তথ্য দেখিতে 

ওজন পাঁই তাহারই আলোচনা করিয়া 
হরিশ্চক্রকথার প্রাচীন অংশ 

সমাপন করিব। হরিশ্চন্ত্রকথাকে দুই অংশে 

বিভক্ত করা যাইতে পারে-প্রাচীন ও নবীন । 
যে হরিশ্চন্্রকথায় রাজন্ুয্ষজ্ঞজ অথবা শৌনঃশেপ 
বিবরণের কোন প্রকার সন্বন্ধ থাঁকিবে, সেই- 
গুলি আমরা প্রাচীন হত্সিশ্জ্রকথা বলিয়া! 

ধরিব এবং ষেগুলিতে অন্ত প্রকার বিবরণ দেখা 

যাইবে, সেগুলি নবীন হরিশ্ন্দ্রকখা বলিয়া 
ধরিব।! আমরা এখনি দেখিতে প্রাইব ষে 

মহাভারত পধ্যস্ত হরিশ্চন্দ্রের প্রাচীন কথা স্থান 

পাঁইয়াছে, মহাভারতের পরে মার্কগ্ডেয় পুরাণ 
অবধি নবীন হরিশ্ন্রকথার স্বত্রপাঁত হইয়াছে 

এবং হরিশ্চজ্জের এই নবীন কথাই আজ পধ্যস্ত 
হিন্দুজাতির নিকটে বিশেষ সমাদর পাইতেছে। 

মহাভারতের হই তিনটা বিভিন্ন স্থলে রাজা 

হ্রিশ্ন্দ্রের বিষয় উল্লিখিত হ্ইক্াছে। প্রথমত 

সভাপর্বে ৫১২ অধ্যায়ে) আছে যে, নারদ 

বুধিষ্ঠিরের নিকট ইন্দ্রসভার বর্ণনকালে রাজ- 
গণের মধ্যে হরিশ্চজআ্র ভিম্ন অপর কাহারও 
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মামোঙ্লেখ না করাতে যুধিষ্ঠির তাহাকে তাহা 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তছ্ত্তরে নারদ 

বলিলেন “সেই বলবান রাজা সমস্ত মহীশ্বর- 

দিগের সম্রাট ছিলেন । তাহার শাসনে সকল 

ভূপাঁলেরাই অবনত হুইয়াছিলেন। হে লোক- 
পতে ! তিনি ্বর্ণ-বিভূষিত একমাত্র জয়শীল 

রথে আরোহণ করিয়া শন্ত্রপ্রতাপে সগ্তদ্বীপ 

জয় করিয়াছিলেন । মহারাজ ! তিনি শৈল, 
বন ও কানন সম্বলিত সমগ্র মহীমণ্ল জয় 

করিয়া রাঁজস্য় নামক মহাযজ্ের অনুষ্ঠান 

করিয়াছিলেন । সকল ভূপাল তাহার আজ্ঞান্- 
যারে ধনাদি আহরণ পূর্বক শ্রী যজ্ঞে ব্রাঙ্গণ- 

দিগের পরিবেষ্টারূপে নিযুক্ত হইক়াছিলেন। 
সেই যক্তকালে যাচকেরা যাহ? প্রার্থনা করিয়া- 

ছিল, নরেশ্বর হরিশ্ন্দ্র গ্রীতিসহকারে তাহ" 

দিগকে তাহার পঞ্চগুণ অতিরিক্ত ধন' প্রদান 

করিয়াছিলেন অথচ পুর্ণাহুতির সময় উপস্থিত 

হইলে তিনি নানা দিগ্ৰেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ 

গর্কে অভিলাধাস্থন্ধপ নানা প্রকার ভক্ষ্য, 

ভোজ্য ও বহুবিধ ধন দ্বার পরিতৃপ্ত করিয়াছি- 

ছিলেন। ব্রান্ষণেরাও রত্বনিকর দ্বার তর্পিত ও 

সন্তুষ্ট হইন্সা সর্বত্র এইরূপ উদ্বোধন করিয়াছিলেন 
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যে, রাজ! হরিশ্জ্র সকল ভূপাল অপেক্ষ। অধিক- 

তর তেজস্বী ও যশস্বী হইয়াছেন। হে রাজন্! 
এই কারণে হরিশ্চন্ত্র সেই সহস্র সহস্র রাজস্যাগণ 
অপেক্ষা) সমধিক বিরাত্বমান হইতেছেন। সেই 
প্রতাপবান্ মহীপতি উক্ত যজ্ঞ সমাপন পূর্বক 
সাম্রাজ্যে অভিবিক্ত হুইরা শোভা পাইয়!- 
ছিলেন।% 

শ্স্তিপর্কে (২৭ অধ্যায়ে ) যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞানু- 
ষ্টানের জন্য উৎসাহিত করিয়া! দেবস্থান খষি 

বলিতেছেন আপনি গুনিয়া থাকিবেন, পার্থি- 

বেন্ত্র হরিশ্চন্্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াই পুণ্যভাগী ও 
শোকরহিত হইরাছিলেন । শ্ডিনি মনুষ্য 

হুইয়ও প্রশ্বর্যে'দেবরাজকেও "অতিক্রম করিয়।- 
ছিলেন 1” 

অনুশাসনপর্কে (৩ম অধ্যায়) আমরা শৌন$- 

শেপ আখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হই? 

কিন্ত এখানে শুনঃশেপকে খছীকপ্গুত্র বলা হই- 

ফ্লা্ছে এবং বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশ পুত্রেরই শাপগ্রস্ত 
হইবার কথা আছে। এই আখ্যানটী কুশিক- 

বংশের গুণকীর্তন উপলক্ষে উক্ত হইয়াছে । 
এব্রহ্মর্বিসঙ্থল বিদ্যাবান্ অতি মহান্ কুশিকবংশ 

এই নরলোকে ক্রাহ্মণগণ কর্তৃক সংস্তকত হইয়া, 
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স্থাপিত হইয়াছে ; খচীকপুত্র মহাতপা শুনঃশেপ 

হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে 
আত্মপ্রভাবে সন্তষ্ট করত মহাসত্র হইতে বিমো- 
ক্ষিত এবং ঘীমান্ বিশ্বামিত্রের পুত্রত প্রাপ্ত 
ইঞ্সেন (এই ) জ্যেষ্ঠ নরাধিপ ( বংশীয্প ) দেব- 
রাতক্কে (দেবদত্ত বিশ্বীমিত্রপুত্র শুনঃশেপকে ) 

বিশ্বামিত্রেক্ব অন্যান্ত পঞ্চাশ পুত্র অভিবাদন লা 

করাতে শাপবশত চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন ।+ * 

* সংস্কৃত শ্লোকগুলি এই-_ 
খচীক্স্তাজ্সজশ্চৈব শুনঃশেপে। মহাতপ2। 

বিমোক্ষিতো মহাসত্রাৎ পশুজ্ঞমভ্যপাগতঃ ॥ 

হরিশ্চন্দ্রক্রতো। দেবাংস্তোযয়িত্বাজতেজ্স1। 

পুত্রত!মনুসম্প্র কো বিশ্বামিত্রস্ত ধীমতহ ॥ 

নাভিবাদয়তে জ্যেষ্টংদেবরাতং নরাধিপং। 

পুত্রাঃ পঞ্চাশদেবাপি শপ্তাঃ শ্বপচতাং গতাঃ ॥ 

মহাভারতের বর্ধমান সংস্করণে -“হরিশ্জ্্রঃ ক্রতৌ” 

এইরূপ আছে এবং “হিশ্ক্্র বিশ্বামিত্রের পুত্র হইলেন” 

ইত্যাদ্িরূপ অদ্ভুত অনুবাদ কর] হইয়াঁছে। তাহার কারণ 
আর কিছুই নহে--সম্পারদক ও অনুবাদকগধের এতরেয় 

ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই অধীত ছিল না, সেই কারণে তাহার 
প্রতোক লোকের একটী কর্তা ও একটা সমাপিকা ক্রিয়! 

রাখিতে শিয়াই এরূপ গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাই 
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হরিবংশ যদিও মহাভারতের ঠিক অস্তভূক্ত 
নহে, তথাপি ইহাঁতেও হরিশ্চজ্্র বিষয়ক যাহ! 
পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ এইখানেই করিয়! 
্লাখা ভাল। হরিবংশে (১৩ অধ্যায়ে) আছে-- 

“সর্বশক্তিমান কুশিকনন্দন বিশ্বা মিত্র দেবগণ ও 

মহর্ষি বশিষ্ঠের সাক্ষাতে ত্রিশক্কুকে সশরীরে স্বর্গে 
আরোহণ করাইলেন, ত্রিশঙ্কুর সত্যরথা! নামে 
কেকক্সবংশজা ভার্ষ্যা ছিলেন। সেই ভার্ধ্যাতে 
তিনি হরিশ্ন্ত্র নামক নিষ্পাপ কুমারের জন্ম- 
দান করেন, বাঁজ। হরিশ্চন্্র ভ্রিশস্কুর পুত্র বলিয়া 

ত্রৈশঙ্কব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন । তিনি ব্বাজন্্র 

যজ্ঞ করিয়। সম্রাট হন; হরিশ্চজ্রের পুত্র রোহিত 

অতিশয় বীর্ধ্যবান্ ছিলেন; তিনি রাজ্যের উন্নতি 
করিবার কারণ এই রোহিতপুর নামক নগর 
নির্মাণ করেন । সেই রাজর্ষি রোহিত রাজ্য ও 

প্রজাবর্ঁকে যথাবৎ পালন করিয়া সংসারের 

অপারত৷ জ্ঞানপুর্বক শ্রাক্গণগণকে মেই নগর 
সম্প্রদান করেন ।” ৮ 

আমর! “হরিশ্চন্দ্র১'” শব্দের বিসর্গ উঠাইয় দিয়! "ক্রুতৌ” 

শঞ্ষের সহিত তাহার সমাস করিয়া তদনুরধপ অর্থ ব্যাখ্যা 

করিয়াছি। এইখানে দেখা যাইবে যে সংঙ্গভ ভাবায় 

একটা অক্ষরের বিপধ্যয়ে কিরপ অর্থ বিপর্ষায় সটে। 
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মহাঁভারতোক্ত হ্রিশ্চক্রকথার এই সকল 
ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশ হইতে আমরা এঁতরেয়োক্ত 
হরিশ্চন্রকখারই বিশেষ পোষকত! প্রাপ্ত হই- 
তেছি-_ছএকটা স্থান সামান্ত বিভিন্ন দেখি। 
হরিশ্চজ্জের পুত্র যে রোহিত, তদ্বিষয়ে মহাভারত 

ও হৃরিবংশ উভয়েতেই সার পাইতেছি। বিষণ 
পুরাণে রোহিত্াশ্ব বলিয়! উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ 

তাহ? হইতেই এই নাম মার্কগেয় পুরাণে এবং 
নবীন হরিশ্চন্ত্রুকখা-সম্বলিত অন্তান্ত আধুনিক 

গ্রন্থেও গৃহীত হইয়াছে । ইহা! অতি সামান্ত 

প্রতেদ, ধর্তব্য নহে। রামায়ণোক্ত হরিশ্ন্দ্র- 

কথার আলোচনাকালে বলিয়া! আসিয়াছি ষে 

রামারণে শৌনঃশেপ আখ্যানের সহিত রাজা 

অন্বরীষের নাম সংযুক্ত এবং লিঙ্গপুরাণে ত্রিশঙ্কুর 

পুত্র অস্বরীষ, এব্ধপ উল্লেখ থাকিলেও আমরা 

বিষ্ুপুরাণের সমর্থনে এবং মহাভারতের 
পোষকতায় হরিশ্চন্রকেই ত্রিশস্কুর পুত্র ও 
শৌনংশেপাখ্যানের সহিত ঘনিষ্ট সন্বন্ধযুক্ত 

বলিয় বিবেচন! করিতে বাধা হইতেছি। ইহার 

উপর যখন হরিবংশেও এই বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ 
দেখিতেছি, তখন এবিষয়ে অধিক বাগ্জাল 

বিস্তার কর! শ্রেয় নহে বিবেচনা! করি । র্ামায়- 



[ &* ] 

ণের দ্ভায় মহাভারতেরও বর্ণনা হইতে ৫দথি- 
তেছি যে, অজীগর্তের নাম, কি জানি কেন, 
মসুমংহিতার পর হইতেই বিশ্বত হইয়া গিয় 

তৎপত্বিবর্ডে খচীক নাম আনীত হুইয়াছে। 
ছারও দেখিতেছি যে, মহাভারতের সময়ে বদা- 

ভ্যত। প্রভৃতি সদ্গুণের জন্ত হরিশ্চন্দ্র সর্ধসাধার- 

ণের নিকটে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ 

করিয়াছিলেন । 
মহাভারত পর্্যস্ত আমরা যতগুলি হরি- 

শ্চন্দ্রকথা পাইয়াছি, সকলেরই মূল অংশ দেখি 
গ্রতরেয়োক্ত শৌনঃশেপ আখ্যান । এই পর্য্যস্ত 

আমর! প্রকৃত এতিহাসিক হরিশ্চজ্্রকথা 
দেখিতে পাই। এ্রতরেয়োক্ত এই প্রাচীন হরি- 

শ্চন্জরকথার প্রত্যেক চরিত্রে কেমন এক বীর- 

ত্বের আভাস প্রাপ্ত হওয়। যায়-_যাঁহ1! প্রকৃত 

ঘটন1! তাহ! অনেকটা অবিক্কৃতভাবে বর্ণিত 

হইয়াছে বলিয়াই এই বৈদিক আখ্যানে এই 
বীরত্বের ছবি থাকিয়া গিক্ষাছে। হর্রিশ্চন্দ্র, 

রোহিত, বিশ্বামিত্র, শুনঃশেপ প্রভৃতি সকলেই 

চিত্র অতি স্বাভাবিকভাষে অঙ্কিত হইঞ্াছে, 

তাই আমরা এই শৌনঃপেপাখ্যাঁনে, সেই আতি 
পুরাকালের আর্ধ্যজা তিক. ক্ষত্রিয়বীরত্ব এবং 
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্রাঙ্মণপ্রাধান্য,। উভয়ই স্ুন্দরর্ূপে উপলব্ধি 
করিতে সক্ষম হইতেছি। 

আর একটী কথা বলিয়া আমর! প্রাচীন 

হরিশ্চন্দ্রকথা উপসংহার করিব। এতরেয় ব্রাহ্মণের 

যে অংশে এই শৌনঃশেপ আখ্যান ব। হরিশ্চন্দ্র- 
কথা রহিয়াছে সেই অংশেই পং, ২১ ইত্যাদি) 
পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়, ছুম্বস্তপুত্র ভরত প্রভৃতি 
অনেক রাজার উল্লেখ দেখা যায়। বোধ হয়, 
এই কারণে উতরেয ব্রাহ্মণের এই অংশ “অপেক্ষা 

কৃত আধুনিক বলিয়া অনেক পণ্ডিত বিবেচন! 

করেন ।৮* আমাদের তাহ সঙ্গত বোধ হয় না। 

হম্বস্তপুত্র ভরত কিছু মহাভারতের সমপাময়িক 

লোক ছিলেন না) বরঞ্চ মহাভাঁরতেই দেখি 
যে মহাভারতের সময়ে হুম্মন্ত হইতে ভরত্বোৎ- 
পত্তি যেন বহুপুর্ববাবধি প্রচলিত একটী উপা- 
খ্য(ন ছিল। ন্ুতরাৎ এই ভরতের কথা থাঁকা- 

তেই আমর! এতরেক্ ব্রাহ্মণের মেই অংশকে 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিবার কেনই প্রয়োজন 
দেখিনা! । অবিক্ষিততনম্থ মরুত্ব প্রভৃতি অন্তান্থ 

যে সকল রাজার কথা সেই অংশে উল্লিখ্তি 

* শ্রীবুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ব মছ্ছোদ্ধ ফম্পাদিত “হিন্দু 
শান্তর” পথম খও দেখ। 
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সথইয়াছে, তীহাদেরও অনেকের কথা মহা" 

ভারতে পুর্াকালীন ইতিবৃত্তরূপে উল্লিখিত হুই- 
বাছে; সুতরাং তাহাদের কথা থাকিলেও আমরা! 

এতত্রেয় ত্রাঙ্গণের সেই অংশকে “অপেক্ষাকৃত 

আধুনিক” বলিবার হেতু দেখিতে পাই ন।। 
তবে সেই অংশকে আধুনিক সন্দেহ করিবার 

পক্ষে একটা কথা দেখিতে পাই-_তাহ1 “পাৰি- 
ক্ষিৎ জনমেজয়।” এই শব্দটী দেখিলেই সন্দেহ হক্ব 
বটে যে, ইত রেন ব্রাহ্মণের ঘে অংশে এই শব্দ 
পাওয়। যায়, সেই অংশটা বুঝি অভিমন্ত্যপৌত্র ও 
পরিক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের বাজ্যাধিষ্টানের পর 
এবং অন্ততঃ কুরুক্ষেত্র-সংগ্রাষের পর লিখিত 

হইয়া প্রতরের ক্রাক্ষণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত. হইয়াছে । 

আমাদের বিশ্বাস যে পাশ্ত্য পঞ্ডিতেরা এই 

পারিক্ষিৎ ও পরিক্ষিত-তনয় জনমেজয়ের নাম 

দেখিয়া এই অংশকে আধুনিক বলিয়। ভ্রম করি- 
প্লাছেন। ইহাতে আমর! কিছু আশ্চর্য্য হই 
নাই। কিন্ত তাহার! য্ধি মহাভার্তটী ভাল 

করিয়। অধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইলে বোঁধু হয় 

তাহাদিগকে এই ভ্রমে পড়িতে হইত না। মহা 

ভারতেই (শাস্তি, ১৫ অ) আমরা দেখিতে পাই 
বে, মহাভারত-রচনার অথবা কুক্ষক্ষে ত্র সংগ্রামের 
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বহুকাল পূর্বে জনমেজয় নামে এক রাজা 

ছিলেন এবং তাহারও পিতার নাম ছূর্ভাগ্যক্রমে 
পরিক্ষিৎ ছিল । মহাভারতের শ্াস্তিপর্কে যুধিষ্ঠি- 

রের কোন প্রশ্প্রর প্রত্যুত্তরে ভীম্ম বলিতেছেন 
“শুনকতনয় দ্বিজবর ইজ্ফোত যাহা জনমেজয়কে 
বলিয়াছিলেন, আমি এই বিষয়ে তোমার নিকটে 
সেই খধিগণসংস্তত পুরাতন বৃত্বাস্ত বর্ণন করিব । 
পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজর নামা মহাবিলপরাক্রাস্ত 

এক রাজা ছিলেন” ইত্যাদি । সুতরাং দেখিতেছি 
যে এ্রীতরেয় ব্রাহ্মণের এই শৌনঃশেপ আঙ্ান- 
সম্বলিত অংশকে আধুনিক বলিয়া! মনে করি- 
বার কোনই কারণ নাই; কিন্তু পাশ্চাত্য পঙ্ডি- 
তেরা অধিকাংশ স্থলে ভ্রমাত্মক প্রমাণের উপর 

নির্ভর করিয়া আমাদের শাস্ত্র সমূহকে কোন 

গতিকে ন্যুনাধিক পাঁচটা হাজার বৎসনের 

অন্তর্বর্তী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং 
আমরাও বিনা বাকাব্যয়ে তাহা শিবোধার্য্য 

করিয়া লই, ইহাই আক্ষেপের বিষয় ! এই খানে 
আমর! প্রাচীন হরিশ্চন্দ্রকথার উপসংহ্গর করি- 
পাম। 

এই বারে আমরা নবীন হরিশ্চঙ্কখার 

'অলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। মার্কঙেয় পুযাণ 
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হইতেই যে এই নবীন কথার আরস্ত হইয়াছে, 

তাহার আভাস আমর! পূর্বেই 
দিদ্ধ। রাখিয়টছি। কএকটাী নাম 

ব্যরতাত এই নবীন হরিশ্চন্দ্রকথার 
সহিত প্রাচীন হরিশ্চন্দ্রকখার কোঁন অংশেই 
সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। মার্কগডেয় পুরাণোক্ত 
(৭ম অধ্যায়ে ) উপাখ্যানটা আলোচনা করিলেই 
সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন । সেই পৌব্াণিক 
উপাখ্যানটা এই-_ত্রেতাঘুগে হরিশ্চজ্র নামক 
এক রাজর্ষি ছিলেন ; তাহার ব্লাজ্যকালে বাজ্য- 

মধ্যে ব্যার্ধি, অকালমৃত্যু, ছূর্িক্ষ প্রভৃতি কোন 
প্রকার অমঙ্গল প্রবেশ করিতে পাব্রিত না। এক- 

দিন তিনি ম্বগয়াতে বহির্গত হইয়া এক অরণ্য- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যে বিশ্বামিত্র 
স্প্টিস্থিতিপ্রলয়রূপী ও স্ত্রীমুর্তিধারী বিদ্যাত্রয়ের 
সাধনা করিতেছিলেন ॥ বিশ্বামিত্রকে এই বিষয়ে 

সিদ্ধি প্রদ্দান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহার! 
আর্তনাদ করিতেছিলেন। সেই আর্থনাদ রাজ! 

হরিশ্ন্দ্রের কর্ণে পৌছিল। তিনি বিক্বরাট- 
প্রেরিত হইয়া অভয় প্রদান করিতে করিতে সেই 

'শব্দাভিষুখে ধাবিত হইলেন। রাজা হুরিশ্চন্ত্র 

সেই শবেক্ক অন্থসরণ করিয় অবশেষে স্ত্রীমুর্ি- 

মার্কতেয় পুরাণে 
হরিশ্চন্ট্রকথা | 
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ধারী বিদ্যাত্রয়কে দেখিতে পাইলেন, নিকটে 

আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন 

তিনি বিদ্যাত্রয়কে সামান্য মানবী ভাবিয়া এবং 
তাহাদিগকে নিশ্চর কেহ যন্ত্রণা দ্িতেছিল এই- 
রূপ স্থির করিপ। যন্তরণাদাতার উদ্দেশে নানা ভীতি 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিজ কোথায়ও 

'অন্তরালে ছিলেন ; তিনি হরিশ্চন্দ্রের এই সকল 

বাক্যশ্রবণে অত্যন্ত ভ্রুদ্ধ হইয়া তাহার সম্ম,খে 

আবি9্ত হইলেন এবং এই ক্রোধবশত বিদ্যা- 
্রয়ও বিশ্বামিত্রের নিকট চিরবিদায় লইলেন। 
হরিশ্চজ্রর ক্রোধপ্রজ্জলিত বিশ্বামিত্র মুনিকে 

দেখিয়া কম্পিত কলেবরে তাহার অনেক অনুনক়- 

বিনয় করিলেন $ কিন্ত খিশ্বামিত্রের ক্রোধাগ্থি 

কিছুতেই প্রশমিত হইল না। তিনি অবশেষে 

হরিশ্চত্র্কে কৌশলক্রমে সত্যপাশে আবদ্ধ 
করিয়। তাহার প্রজা, কোষাগার প্রভৃতির সহিত 

সমস্ত রাজ্য প্রতিগ্রহ করিলেন এবং তীাহণকে 

সমস্ত রাজ্য অর্থাৎ সাগর পৃথিবী ছাড়িয়া অন্াত্র 

বসবাস করিতে এবং দানের আনুসঙ্গিক দক্ষিণা 
দিতে আদেশ করিলেন । ব্রাহ্ষণকে দানের সহিত 

কিঞ্চিৎ দক্ষিণা না দিলে পে দান নিক্ষল হয়, 
এইরূপ ধারণাবশত বোধ ভয়, হরিশ্চজ দানের 
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উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 
বিশ্বামিজর তৎক্ষণাৎ তাহা প্রার্থন। করাতে হবি- 

শ্চন্দ্র স্বীয় অক্ষমত। প্রকাশ করিলেন । বিশ্বামিত্র 

শাপ দিতে উদ্যত, তখন হরিশ্চন্দ্র এক মাসের 

স্ময় ভিক্ষা করিলেন । বিরক্তির সহিত ক্রোধান্ধ 

মুনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন। তখন হরিশ্চন্ত্র 

ভাবিতে লাগিলেন ঘে তিনি কোথায় যাইবেন ; 
যখন তিনি তাহার সমগ্র পৃ্ধীরাজ্য বিশ্বামিত্রকে 
অর্পণ করিয়াছেন এবং যখন বিশ্বামিত্র তাঁহাকে 

সপরিবারে এই অর্পিত রাজ্য ছাড়িয়া! যাইতে 
আদেশ দিয়াছেন, তখন তিনি স্ত্রীপুত্র লইয়! 
বিশ্বামিত্রের রাজ্য মধ্যে বাস কৰিতে পারেন ন। 

অবশেষে তিনি সপরিবারে কাশীগমনই একমাত্র 

বাসস্থান স্থির করিলেন, কারণ বারাণসী কখন 

মনুষ্য ভোগ্য হইতে পাঁরে না (তখন এইব্প 
বিশ্বাস প্রচলিত হইয়াছিল ); এইরূপ ভাবিয়! 
তিনি সপরিবারে কাশীর অভিমুখেই 'যাত্রা 
করিলেন । যাত্রাপথে লোক আর ধরে না 

লোকে লোকারণ্য । তাহার প্রজাগণ দলে দলে 

আসিয়া কার্দিতে লাগিল এবৎ কাজেই হরিশ্চ- 
ন্রের শীঘ্র প্রস্থান বিষয়ে কিছু বাধা পড়িতে 
লাঁগিল। তাহাতে বিশ্বামিত্র তাহাকে ভৎ্সন৷ 
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করিতে লাগিলেন এবং সহসা! একটা কাষ্ঠথণ্ডের 

দ্বার নিরপরাধা হরিশ্ন্্র-পত্বীকে তাড়ন৷ পূর্বক 
তাহাদিগকে শীঘ্র শীত্ত প্রস্থান করিতে আদেশ 
করিলেন । হ্রিশ্চন্দ্র তাহাতে কিছুমাত্র রোঁষ 

প্রকাশ ন! করিম্বা “যাইতেছি” এইমীত্র বলিয়া 

স্ত্রী ও পুত্রকে টানিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিতে 

লাগিলেন। 

তাহাঁর! বারাঁণসী ধামে উপস্থিত হইলেন, 
তখন ভিক্ষাপ্রাপ্ত এক মাঁস সমস পুর্ণ হইতে এক 
দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। পেই দিন তীহার! 
কাশীতে পৌছিবামাত্রই বিশ্বামিত্রও কোথা হুইতে 
উপস্থিত হইয়া প্রতিশ্রুত দক্ষিণা প্রার্থনা করি- 

লেন এবং তাহ! না পাইলে অভিশাপ দিবাঁরও 

যথেষ্ট ভগ্বপ্রদর্শন করিলেন । হরিশ্চন্্র স্বীকার 

করিলেন যে, সমস্ত দিবসের মধ্যে প্রতিশ্রুত 

দক্ষিণা দিতে না পারিলে তিনি নিশ্চক্ই শাপ- 
গ্রস্ত হইবার যোগ্য । বিশ্বামিত্র এই কথায় 
চলিয়া গেলেন) কিন্তু তিনি চলিয়! যাইতে না 
যাইতেই হরিশ্চন্দ্রের মহাচিস্তা আপিল যে কি 
উপায়ে এই দক্ষিণা সংগ্রহ করিবেন। অবশেষে 
পর্ধীর সহিত পরামর্শ করিয়া! স্থির করিলেন যে 
তাঁহাদের উভয়ের আত্মবিক্রয় বাতীত এই 
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দক্ষিণা সংগ্রহের অন্ত উপায় নাই। এইরূপ 

স্থির হইবার পর তাঁহার! এক দোকানের প্রান্তে 
বসিয়া! আপনাদিগকে কিক্রয়ার্থ ঘোষণা করিতে 

লাগিলেন। ইত্যবসরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দক্ষিণার 

অর্ধেক মুদ্রা মূল্য স্বরূপে দিয়া হরিশ্চন্দ্রপত্রীকে 
ক্রয় করিতে স্বীকার করিলেন। এইব্পে 
হরিশ্ন্রপত্ী শৈব্যাকে ব্রাক্ষণ ক্রয় করিয়া কেশা- 

কর্ষণ পূর্বক তীহাকে লইয়! চলিলেন। তাহ। 
দেখিয়া! হরিশ্চক্্রতনয় রোহিতাশখ মাতার বস্ত্র 

ধরিয়। কাঁদিতে লাগিল এবং তজ্জন্ত উক্ত ব্রাঙ্গ- 

ণের নিকটে এক পদাঘাত পাইকস! পিতার নিকটে 
ফিরিয়। আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে 

শৈব্যার .অন্থরোধে ব্রা্ঘণ আরও কিছু দিয়! 
হরিশ্চন্্রতনয় বালক রোহিতাশ্বকেও ক্রয় করিয়। 

লইলেন | বিশ্বামিত্র পুনরায় আসিয়! দক্ষিণ 
প্রার্থনা করিলে হরিশ্ন্ত্র কতকটা আশ্বাসের 
সহিত স্ত্রীপুত্রের বিক্রয়লন্ধ অর্থ দিতে গেলেন, 
কিন্তু সেই মুনি তীব্র তিরস্কারের সহিত প্রতিশ্রুত 
দক্ষিণা সেই দিবসের মধ্যে একেবারে নিঃশেষে 
প্রার্থনা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র পুনরায় আপনাকে 

বিক্রয়ার্থ ঘোষণা! করিতে লাগিলেন, ইত্যবদরে 

এক চগ্ডাল আসিয়া! দক্ষিণার অবশিষ্ট অংশের 
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বিনিময়ে হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ 
করিল। হরিশ্চন্দত্র চণ্ডালদাসত্ব প্রথমে অস্বীকার 

করিয়া, অবশেষে বিশ্বীমিত্র আসিয়া শাপভীতি 

প্রদর্শন করাতে, পরে স্বীকার করিতে বাধ্য 

হইলেন । সেই চগ্ডালের অধিকারে একটী 
ম্হাঁশ্মশান ছিল ? হরিশ্চন্দ্র সেই শ্মশানে থাকিয়। 
মৃতব্যক্তিগণের পরিধেয় বন্ত্রসংগ্রহের নিমিত্ত 

আদিষ্ট হইলেন। 

এইরূপে বহুদিন অতীত হইয়া! গিয়াছে, এক 
দিন শৈব্যা সর্পদংশনে মৃত বৎস রোহিতাশ্বকে 

শ্মশানে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। নান! 

প্রকার ছুঃখে কষ্টে, চগ্ডালোচিত আহার ব্যব- 

হারে, দাঁসীবুত্তিবূপ কষ্টকর কর্মে হরিশ্চন্্র ও 

তাহার পত্বীর মঙ্গলমূর্তির অনেক বিকৃতি সাধিত 

হওয়াতে তীহাঁদের কেহই পরস্পরকে চিনিতে 
পারিলেন না। সর্পদংশনে বরোহিতাশ্বেরও সুস্তি 

বিকৃত হওয়াতে হরিশ্চক্রর তাহাঁকেও চিনিতে 

পারিলেন না! । হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার নিকটে অন্থু- 

ললজ্বনীয় প্রভূর আদেশানুসাঁরে মৃত শিশুর বস্ত্র 

প্রার্থনা করিলেন। ইত্যবসরে শৈব্যার বিলা- 
পোঁক্তিতে তাহার আপনার নাম উচ্চারিত হইতে 

গুনিয়া তিনি শৈব্যাকে চিনিতে পারিলেন এনখ 
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তাহার নিকটে নিজেও আত্মপরিচয় প্রদান করি- 
লেন। অবশেষে তীহারা উভয়েই মৃতগুত্রের 
চিত্তাগ্নিতে দেহত্যপগ করাই পরামর্শসিদ্ধ স্থির 
করিলেন। ধর্ম তখন সমস্ত দেবগণের সহিত 

তথায় সমাগত হইর! তাহাদিগকে এই কঠোর 

কর্ম হইতে নিরন্ত করিলেন এবং বুঝাইয়। 
দিলেন ষে তাঁহার পরীক্ষার নিমিত্ত তাহারাই 

এইরূপ লীলা করিয়াছেন। ইন্দ্র্দেব অমৃতবৃষ্টি 
দ্বারা রোহিতাশ্বকে পুনরজজীবিত করিলেন। 

বিশ্বামিত্র রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন । অবশেষে 

দেবগণ হরিশ্চজ্্রকে সপরিবারে স্বর্গ গমনের বর- 

প্রদখন করিলেন। হরিশ্ন্দ্র তহুন্তরে ভক্ত- 

ত্যাগের দোষ দেখাইয়া বিনীতভাবে জানাইলেন 

যে, তাহার রাজ্যের ভক্ত প্রজাগণকে পরিত্যাগ 

করি! তিনি দীর্ঘকাল ত্বর্ভোগ করিতেও 

ইচ্ছুক নহেন; কিন্তু ষদ্দি তাহাদিগের সহিত 
মিলিত হইয়া একটা দিনও স্বর্ভোগ করিতে 
পারেন, তাহাঁও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়। অগত্যা 

দেবগণ তাহাতেই অন্থমতি দিতে বাধ্য হইলেন । 
রাজা হরিশ্চন্দ্র ইন্দ্র প্রাপ্ত হইয়| স্বীক্স পরিবার 
ও প্রজাবর্গের সহিত ন্বর্গলোকে বাস করিতে 

লাগিলেন । 
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প্রচলিত নবীন হরিশ্ন্দ্রকথার মুল উপা- 

খ্যান হইল এই । ইহা একটী করুণমোদ্দীপক 
উপাখ্যান বটে, কিন্তু এই উপাখ্যানে গ্রীতি- 

হাসিক সত্যের একট! প্রাণ নাই। এই কৃত্রিম 

উপাখ্যান ষে কিব্ধপে পুরাণের অস্ততূক্ত হইল, 

তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই উপাখ্যানে 

প্রাচীন আখ্যানের ছুএকটী নাম ছাড়া অন্ত 
হশ্বব যেন ইচ্ছা করিয়। পরিত্যক্ত হইয়াঁছে। 

ইহ1 পড়িলেই বুঝা যাঁয় যে, ইহার কবি একট! 

সম্পূর্ণ কাল্পনিক উপাখ্যান রচনা করিতে প্রয়াস 

পাইয়।ছেন--তাই ইহাতে হবিশ্ন্দ্রের অন্তরে 
বিল্লরাজের প্রবেশ, বিশ্বামিত্র কর্তৃক বিনাদোষে 

হত্রিশ্চন্দ্রপত্রীর তাড়না, এই সকল আড়ম্বর 

স্থানলাভ করিক্াছে। ইহাতে শৈব্যাতাড়না, 

হরিশ্চন্্তনষ রোহি-তাশ্বকে বৃদ্ধব্রাহ্মণের পদাঘাত, 

ক্ষুবিত .রোহিতাশ্বের পিতামাতার নিকটে অন্ন- 

ভিক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন! সন্গি- 

বিষ্ট করিপ্া কবি করুণরসের প্রাহর্ভীব অনেকট! 

রাখিতে পারিয়াছেন, কিস্ত কাঁব্যোল্লি্তি ব্যক্তি- 

গণের চবিত্র তেমন ভালব্দপে প্রত্যেকের 

উপধুক্তমত অস্থিত করিতে পারেন নাই । কবি 

যদি উনরেস্ব ব্রাহ্মপোক্ক সত্য আখ্যানকেই 
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কবিত্বের পরিচ্ছদে ভূষিত করিতে প্রয়াস পাই- 
তেন, তাহা! হইলে চরিত্র বিকশিত করিবার 
জন্য তাহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না 

সত্যেরই বলে তাহা সহজেই স্ুসিদ্ধ হইত । 
এই কৃত্রিম হরিশ্জ্জকথা মার্কগেয় পুরাণে 

স্থান পাওয়াতেই আমাদের বোধ হয় ষে এই 

পুরাণ অত্যন্ত আঁধুনিক-_মহাঁভারতের অত্যন্ত 
পরবর্তী কালে রটিত। এই পুরাণ যে মহা- 

ভারতের অনেক পরে রচিত, এই একটা ছাড়া 

আরও কতকগুলি কারণে আমরা তাহা অনুমান 

করি। ইহার প্রথমেই ব্যাঁসরচিত মহাভারতের 

কথ! উক্ত হইয়াছে; দ্রৌপদী কি প্রকারে 

পঞ্চপাগুবের পরী হইতে পারিলেন তদ্িষয়ে 

গ্রশ্ন কর! হইয়াছে, ইত্যাদি । ইতিহাস আলো- 

চন? করিলে অস্কুমান হয় যে. কুরুক্ষেত্রবুদ্ধের 

পর ক্ষত্রিয়প্রতাঁপ ক্বাস হইয়া আসিক্াছিল 

এবৎ সেই সময়ে ব্রাঙ্গণের! প্রীধান্ত লাভ করিতে 

প্রয়াস পাইক়্াছিলেন ও তাহাতে সফলকাম 

হইয়ছিলেন। বোঁধ হয়, সময়ে এই ব্রাঙ্গণ- 

প্রাধান্তের অতিমাত্র বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার প্রতি- 

ক্রিয়ার চেষ্টা হইতেছিল এবং খুব সম্ভবতঃ সেই 

প্রতিবিধান-চেষ্টারই অভিবাক্তিতে বুদ্ধদেবের 
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ভ্যদয় হইয়াছিল। মার্কগেয় পুরাণে, এই 
বুদ্ধদেবের অভ্যুদয় ও মহাভারত রচনা) এই 

উভয়ের মধ্যবন্ী কালেরই হস্ত দেখা যাঁয়। 

বুদ্ধদেব ও মহাভারতের অন্তর্বস্রী সময়কে 
পৌরাণিক সাহিত্যের কাল বলিয়া আমাদের 
অনুমান হয়। জস্তভবতঃ এই সময়ে মহাভারত 

হইতে পৃথক পৃথক আদর্শ লইয়া বিভিন্ন 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন সাম্প্র- 

দায়িক পুরাণও লিখিত হইয়াছিল; এইরূপে 
পৌরাণিক সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিলে সর্ধব- 
শেষে বোধ হয়, বিরোধবিবাদ-ভঞ্জনব্রত লইয়া 
মার্কগ্ডেয় পুরাণকার তাহার পুরাণ রচনা করিয়া- 

ছিলেন। এই সময়ে, অনুমান হয় যে; সাহিত্য- 

ক্ষেত্রের নেতামাত্রেই এইবূপ পুরাণের ছে 

ঢালিয়। আপনাদের মত শ্রচার করিতে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন ।* 

* মার্কণেয় পুরাণের বিভিন্ন অংশে ব্রহ্গার, বিফুয় 

এবং'দেবীর অথবা শক্তির মাহাত্মা কীর্তিত হইতে দেখ। 

যায় অর্থৎ ইহাতে সাম্প্রদয়িক বিদ্বেষভাব দেখ যায় না, 

সেই কারণে পরলোৌকগত অধ্যাপক কৃষ্ণমোহন বন্দ 

পাধ্যায় ইহাকে অন্ততক্ন প্রাচীনতম পুরাণ বলিয়। নির্দেশ 

করিয়াছেন এবং মনিয়র উইলিয়ম্ন্ও এই মতের পোষকতা। 
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মার্কগেয় পুরীণকার তাহার হরিশ্চজকথায় 

যে করণরসোদ্দীপনার বহুল যত্র করিয়াছেন, 
তাহাও আমাদের মতে এই পুরাণের আধু- 
নিকত্বের অন্যতর পরিচায়ক । আমরা দেখি 

যে দেশ যতই সভ্যতব্যতার দিকে অগ্রসর হয় 

ততই লোকে পরুষ বীরভাঁব, চঞ্চল অশাস্তভাব 

পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের কোমল বৃত্তিসকজের 

অধিকতর পক্ষপাতী হইয়া উঠে 11 ইংলগ্ডের 
যে সময়ে মহাকবি সেক্ষপীয়র তীহাঁর অশান্তি 

করিয়াছেন (00120 ভা1500109 60. 5494) । 

কিস্ত এই প্রকার সাম্প্রদায়িক তাব না থাকাতেই আমা- 

দের অনুমান হয় যে, মার্কণডেয় পুরাণ অন্যতর নবীনতম 

পুরাপ । যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের পরে 

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চলিয়! গিয়াছিল, যখন অনেক জ্ঞানী 

ব্যক্তি ধীরতার সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিয়/ছিলেন যে, 

কোন অন্প্রদ্ধায়ই বিদ্বেষের অথব! দ্বণার পাত্র হইতে 

গারে না, তখনই এরূপ সমন্বয়কারী অসাম্প্রদায়িক 
পুরাণের আবির্ভাব হওয়া সম্তব--বিভিন্ন সম্প্রদায় সংগঠিত 

হইবার কালে এবং সুতরাং বিদ্বেষভাবের অন্তিত্বকালে 

তথবা বিভিন্ন সম্প্রদায় সংগঠিত হইবার পূর্বে কিছুতেই 

ডাহা সম্ভব নহে। 

1 তাই বলিয়! কেহ যেন এরূপ মনে না করেন থে 
আমি মহাভারতীয় কালকে অসভ্যতার কাল বলিতেছি। 
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মাথা গানে সকলকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়া” 

ছিলেন, সে সময়ে টেনিসনের কোৌমলতাময় 
গাহগ্যস্খগীতি হাগ্তাম্পদ হইত। আবার 
এখন টেনিসনের কবিতা আমাদের করণে গুধা 

বর্ষণ করিতেছে, কিন্তু এ সময়ে অশান্তি ও 

চপলতার আদর্শধারী সেক্ষপীয়রের আবির্ভাব 

প্রত্যাশা কর! হুরাশা । সেইরূপ যে সময়ে 

নানাবিধ রসের আধার মহাভারতের অশাস্তিমক্ন 

গীত সকল ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই সময়ে 

মার্কগেয় পুরাণের স্তায় ধীরগন্ভীর পুরাণ সকলের 

অভ্যুত্থান অসম্ভব | এবং যে সময়ে কবি হরিশ্ন্দ্র- 

কথার করুণগীতি গাহিয়। লোকের মন আদ্র 

করিবার যত্ব পাইয়াছেনঃ সে সময় মহাভারতের 

সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব। যে মাকগ্ডয় 

পুরাণে এমন করুণরসাজ্মক হরিশ্ন্ত্রকথ। স্থান 

পাইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ অপেক্ষকৃত অ- 

প্রাচীন_ আধুনিক । কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রাচীনধুগ 
নৃতনযুগের জন্মদাঁন করিয়া চলিয়া যাইবার পর 
যখন পুথিবী শান্ত হইল, যখন সকলেই আপন 

আপন ব্বাঙ্জার অধীনে থাকিয়। পুনরায় নির্ষবিপ্নে 

গৃহকার্ধ্য সম্পাদন করিতে লাগিল, যখন মহা 
ভারতের মহাযুদ্ধ ও তৎপুর্ববন্তী ঘটনা সকল 
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অতীতের স্বতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছিল, 

যখন ব্রাঙ্গণের বিশ্বামিত্রের কারণে ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রি- 

য়ের বিরোধ ভুলিয়। গিয়া তাহাকে “বিপ্রমুখ্য”- 

রূপে পরিগণিত করিয়াছিলেন সেইরূপ সময়েই 
শান্তিপ্রিয় মার্কগডেয পুরাণের আবির্ভীব হইতে 
পাবে। ইহার বহুকাল পরে এইরূপ অপর 

কোন সুশান্ত সময়েই উন্তররাঁমচরিত, অভিজ্ঞান- 

শকুস্তল প্রভৃতির জন্মলাভ হইয়াছিল। 
সম্ভবতঃ এইরূপ শান্তিপূর্ণ কালে মার্কণ্ডেক়- 

পুরাণের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই--ইহার 

স্যকষে বুদ্ধবিগ্রহাদির কোনবূপ গোলমোগের 

সম্পর্কমাত্র ছিল না বলিয়্াই, পৌরাণিক হরি 
শ্চন্দ্র একেবারে ভীরু ও কাপুরুষ অথচ বাঁগা. 

ড্বরপ্রিক্নরূপে অস্ষিত হইয়াছেন । তাহার মুখে 

খুব লম্বাচৌড়া কথা আছে, কিন্ত কাজের বেলায় 
তদস্ুরূপ*্পরিচয় পাওয়া যায় না, তখন তিনি 

ভয়ে কম্পিত-কলেবর। স্্রীলোকদিগের আর্তনাদ 

শুনিয়া হরিশ্চজ্র মহা আস্ফালন করিয়া ধাবিত 

হইলেন ধে, তীহার শাসনকফালে যে" দুবুদ্ধি 
স্ীলোকদিগের উপর এন্ধপ অত্যাচার করিতে 

সাহস করে, শীঘ্রই তাহাকে যমসদন দর্শন 
করিতে হইবে-_ 



চি কক 

"মূয়ি শাসতি হর্মেধাহ কো য়ন য়কুভিমান্॥ 
মাঁৎ পুং গঅও১ ৫ 

কোহয়ৎ বপ্নাতি বস্ত্রাস্তে পাৰকং পাপরুন্নরঃ। 

বলোষ্ণতেজসা দীপ্তি মস়ি পত্যাবুপস্থিতে ॥ 
ত্র, ১২ 

সোহ্গ্ভ মৎকামুকাক্ষেপবিদীপিতদিগন্তবৈঃ। 

শরৈবিভিনসব্বাঙ্গে। দীর্ধঘনিদ্রাৎ প্রবেক্ষ্যতি ॥ 
এ, ১৩ 

কিন্তু যেই ক্রোধগ্রজ্বলিত বিশ্বামিত্রকে 
দেখিতে পাইলেন, অমনি “অশ্বখপত্রের স্যায়” 

কাপিতে লাগিলেন--“ভীতঃ প্রানেপভাত্যর্থং 

সহসাশ্বখপর্ণবৎ 1” তাহার পরে তিনি সভডয়ে 

বিগ্রশ্রেষ্ঠদিগকে দান কর। কর্তব্য, আর্তদিগের 

রক্ষা করা কর্তব্য ইত্যা্িরূপ রাঁজধন্মের ছুএকটা 

কথা বলিলেন। তদস্তর বিশ্বামিক্র উপযুক্ত 
দক্ষিণার সহিত দান ভিক্ষা করিলে রাজ! আপ- 

নাকে প্পুনর্জাত বলিয়া বিবেচনা করিলেন ৮ 

এবং তিনি যেন কাপুকরুষোচিত ভয়ে আপনার 

সর্বস্ব, এমন কি স্ত্রীপুত্র অবধি সকলই, বিশ্বা- 
মিত্রের চরণে সমর্পণ করিতে অবসর পাঁইতে- 

ছিলেন না। রাজা হরিশ্চন্দ্ের মুখে প্রভুর 

খামখেয়ালী মেজাজে ভীত মযোসাহেবদিগের 
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“যে আজ্ঞা” যেন সর্বদাই লাগিয়া! আছে। 

বিশ্বামিত্র বলিলেন “কোধাগার ও ধনরত্বের 

সহিত সমস্ত রাজ্য আমাকে প্রদান কর।” 

হরিশ্চন্ত্র হুষ্টমনে ( ?) “যে আজ্ঞা” বলিলেন । 

এপ্রন্থষ্টেটেব মনস। সোহবি কারমুখো নৃপহ। 
তশ্তর্ষের্চনং শ্রুত্বা তথেতাহ কৃতাঁঞ্জলিঃ ॥% 

আবার যখন প্রজাবর্গ তাহার পথ অবরোধ 

করিষা বিলাপ করিতে লাগিল, তখন সেই 

বিশ্বামিত্র আপিয়া ভত্সনা করিলেন, অমনি 

তিনি, কাপিতে কাপিতে “আজ্ঞে যাচ্চি” 

বলিয়। পত্রী শৈব্য। ও পুত্র রোহিতকে দ্রুত 

টানিয়। লইয়া চলিলেন। পরক্ষণেই যখন 

বিশ্বামিত্র নিরাপরাধা শৈব্যাকে দণকাষ্ঠের 

দ্বার আঘাত করিলেন, তখনও হরিশ্চন্জ্র “আজ্ঞে 

যাঁচি”র অধিক কথা বলেন নাই এবং একথা 

কবি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্ণের 

মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হয়াছেন।-_ 

“তাং তথা তাড়িতাংদৃষ্ট। হরিশ্চন্দ্রো। মহীপতিঃ । 

গচ্ছামীতযাহ ছুঃখার্তে। নান্তৎ কিঞ্চিদুপাহরৎ 0৮ 

কবি ভ।বিক়্াছেন, বুঝি এইরূপ চিত্রে রাজার 

সমধিক বিনক্ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার ইহ! 

বুঝিবার ভুল । ইহাতে সমধিক কাতিরতা। প্রকাশ 
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পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বাঁজোচিত বীরত্ব, 

ক্ষত্রিষ্মোচিত তেজ এবং মকুষ্যোচিত সাহসের 

সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে । এমন কি, ইতিপুর্বে 
তিনি নিজে যে রাজধর্ম্মের ব্যাখ্যাকালে বলি- 

যাছেন প্রক্ষ্যাভীতাঃ সদ) যুদ্ধং কর্তব্যং পি- 

পন্থিভিঃ» স্বীয় ধর্মপত্বী শৈব্যাকে তাড়না হইতে 

রক্ষা-না করায় আমাদিগের মতে তিনি সেই 

রাজধর্ম্দ হইতেও বিচ্যুত হইয়াছেন__বিশেষতঃ 
তখনও শৈবা। তাহারই অধীনে ছিলেন, কাহারও 

নিকটে বিক্রীত হয়েন নাই । 

কবি রাজ হরিশ্চঙ্ছরকে সতাপালনের জনা 

সর্ধত্যাগী এইবূপ একটী আদর্শ চরিত্র ড় 
করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার,সে চেষ্টা 
বিশেষ সফল হয় নাই। প্রথমেই হরিশ্চন্দ্র একে- 

বারে সর্বস্ব দিতে স্বীকার করায় তাহার অত্যন্ত 

অবিবেচনা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পরেও 

দেখিযেহরিশ্ন্ত্র প্রতিপদে শাপভক্ষে ভীত হইক্মাই 

কার্য করিতেছেন, প্রকৃত সত্যের জন্য আঁ্মোৎ- 

সর্গের ভাবে তাহার অধিকাংশ কার্ধ্যই অনুষ্ঠিত 

হইতে দেখি ন1। স্্রীপুত্রবিক্রয়ে হরিশ্চন্দ্র অবস্তা 
প্রথমে অত্যন্ত কাতরত। প্রকাশ করিয়াছিলেন, 

কিন্ত অবশেষে পত্বী শৈবা। তাহাকে বারা 
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ব্রহ্মশাপ হইতে নিষক্কৃতিলাভের জন্য উত্তেজিত 

করায় তিনি যখন স্ত্রীপুত্রবিক্রয় করিয়। প্রতিশ্রুত 
দক্ষিণার অদ্ধেক প্রাপ্ত হইলেন, তখন যেন 

তাঁহার কতকট। নিষ্কৃতির ভাব আসিয়াছিল--- 

মনে করিয়াছিলেন যে, বিশ্বামিত্রকে আপাতত 

এই অর্ধেক দক্ষিণ দিয়া আরও কিছু বেশী 
সময় ভিক্ষা! করিয়া লইবেন। কিন্ত বিশ্বামিত্র 

সমস্ত দক্ষিণা একেবারে প্রার্থনা করাতে তিনি 

যখন আপনাকে বিক্রয়ার্থ বিপণিতে উপনীত 

করিলেন, তখনই তাহার অন্তরস্থিত শাপভয় 

প্রকাশ পাইয়! গেল। চগ্ডালবেশী ধর্ম তাহাকে 

ক্রয় করিতে আদসিলেনঃ কিস্তু হরিশ্চন্ত্র যেই 

জানিতে পারিলেন যে তীহার ক্রেতা একজন 

চগ্ডাল, তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন যে শাপাগ্ি 

স্বারা দগ্ধ হওয়া ভাল কিন্তু চগ্ডালের দাসত্ব 

স্বীকার শ্রেয়স্কর নহে। 

“নাহং চগ্ালদাসত্ব মিচ্ছেয়ং স্ুবিগর্থিতৎ । 

বরং শাপাগ্নিন দ্ধ! ন চণ্ডালবশংগতঃ ॥” 

* এখানেই দেখা যাইতেছে যে হরিশ্চন্দ্র 

এতক্ষণ পর্যাস্ত ষে সকল কার্য করিয়াছেন, 

তাহ! শাপাগখিতে দগ্ধ হইবার ভয়ে ভীত হুইয়াই 

করিয়াছিলেন ; তবে চণ্ডালদ্বাসত্ব নাকি অত্যস্ত 
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দ্বণিত বে1ধ হইয়াছিল, তাই এরূপ আস্তিক 
কথ। প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে । হরিশ্চন্দ্র 
পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়াছেন, এমন সময়ে বিশ্বা- 

মিত্র আসিয়া উপস্থিত। আবার তাহার 

শাপভয়ে হুরিশ্চন্দ্রের সেই চণ্ডালদাসত্ব স্বীকার 

করিতে হইল, কেবল ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি 

বালকোচিত অভিমান প্রকাশ পাইল মাত্র। 

মার্কগেয় পুরাণের হরিশ্ক্রকথায় একটীও 

চরিত্র স্ুনরর্ূপে চিত্রিত হয় নাই। 

হরিশ্চন্ট্রের চিত্র যেমন একেবারে মাটা হইয়া 

গিয়াছে, সেইরূপ বিশ্বামিত্র, শৈব্যা এবং 

হরিশ্চন্দ্রতনয় রোহিত, সকলেরই চিত্র অতি 
অমনোগ্রাহী রূপে অক্কিত হইয়াছে । শৈব্যাকে 
স্বিখ্যাত রাজর্ষি হরিশ্চক্রের পত্বী রূপে অস্কিত 

করিতে গেলে তাহাতে একপ্রকার তেজোময় 

ধেধ্য আরোপ করা উচিত ছিল। এবিষয়ে 

আর বাহুল্য রূপে বলিতে ইচ্ছা করি না ধাহাঁর। 

ভারবিক্কত কিরাতাজ্জনীয় পড়িয়াছেন, তাহারাই 

বুঝিতে পারিবেন যে বীরপত্বীর চিত্র কিন্ধপ 
হওয়া উচিত। উক্ত গ্রন্থে যখন যুধিষ্ঠিরের 
প্রতি দ্রৌপদীর তীব্র তিরঙ্কারপুর্ণ অথচ গুরু- 
গম্ভীর উক্তি সকল পাঠ করা ঘায়, তখন তাঁহার 
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প্রত্যেক কথা যেন হৃদয়তন্ত্রীতে বস্কাঁর দিতে 

থাকে । মার্কগেেয পুরাণের কবি তাহার হরিশ্চন্দর 

কথাকে করুণর্সাত্মক করিতে গিয়া ক্ষত্রিয়বীর 

হরিশ্জ্্রকে নিরীহ বাঙ্গালীর ন্যায় নিতান্ত দীন- 

চরিত্র আঅশকিয়া ফেলিয়াছেন; হরিশ্ন্দ্রপতী 

শৈবাকে অন্তঃপুরবদ্ধা বজীয় কুলললনার ন্যাঁয়, 

বীরবালক বোহিতকে একটি ভীরু, পদাঁঘাত- 

সহিষ্ণ সাত আট বৎসরের ছুবলদেহ, মাতার 

অঞ্চলধারী সুকুমার বঙ্গীয় শিশুর ন্যায় এবং 

বিদ্বান, ন্যার়পর তেজন্নী মুনি বিশ্বামিত্রকে 

কোপনস্বভাব, প্রতি নিঃশ্বাসে শাপভীতি- 

প্রদর্শক, অর্থগৃপ্নত শান্ত্রজ্ঞানহীন ও বাক্যসার 
বঙ্গদেশীয় অতৃপ্ত ত্রাঙ্গণের ন্যায় অক্ষিত 

করিয়াছেন । 

যাই হৌক, মার্কগেয়পুরাণোক্ত এই 

হরিশ্চজ্কথ! করুণরসোদ্দীপক হওয়াতে 

ভব্যতাতিমানী আধুনিক কালের যে সকল 

লেখক এই বিষয়ে লিখিতে গিয়াছেন, তাহারা 

সকলেই এই পৌরাণিক হরিস্ন্দ্রকথাঁরই 
অনুসরণ করিয়াছেন। কবি 

চগুকৌশিকে আর্ধাক্ষেমীস্বর সংস্কতভাবায় 

5 এই পৌরাণিক কথাকেই এক 
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খধটুকু পরিবর্তন সহকারে নাটকের পরিচ্ছদ 
প্রদান পূর্বক চণ্ডকৌশিক গ্রন্থ রচনা করিয়া 

সমুদবা ভারতবর্ষে ইহার প্রচার হইবার বিশেষ 
স্ববিধা করিয়া দিয়াছেন। * পণ্ডিতগণের মতে 

ইহা সংস্কৃত সাহিত্য বেনীসংহাঁরের সমান 

আসন অধিকার করিতে পারে-_-তাহাঁর 

কারণ, ইহাতে অলঙ্কার-_শাস্ত্রানুাধী দোষের 

ভাঁগ অতি অল্পই আছে। হইতে পারে যে, 

আলঙ্কারিক নিয়মানুযায়ী ইহ1র বিচার করিলে 
অধিক দোষ প্রকাশ পাইবে না। এরূপ হওয়া 

পিপল পা পালা সস প্র পা সি পা আল 

**. পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই ন।টক অন্যুন 

৪০০ বৎসর ও অনধিক সহজ বৎসর পুর্ধে রচিত হয় । 

এই পুল্ক খুব লর্ডভবতঃ বেন দক্ষিখাভানিবাসী পণ্ডিত 

রচনা করিয়! থাকিবেন। শ্রীযুক্ত ই, বি, কাষেল মহোদয় 

€০:0£. 7, 8 09911) যখন সংস্কত কালেজের অধ্যক্ষ 

ছিলেন, তখন তিনি এই পুস্তক মু'্রত করাইবার অভি: 

প্রায্নে আধ্যাবন্তে সেই পুস্তক কোন একারে সংশ্রহ 

করিতে ন। পারিয়। দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে একখানি 

হস্তুলিপি এবং একখানি প্রস্তরলিপি আন ইয়ছিল্নে। 

সুতরাং দ্াক্ষিণাতোই ইছার বহুল প্রচার ছিল অনুমিত 

হইতে পারে। বিশেষতঃ শ্ুত্রধারের উক্তি হইতে আমাদের 

আরও অনুমান হয় যে, ইহ!র কবি কর্ণাটবিজয়ী কার্ডি- 

কে শ্রীমহীপালদেবের অন্যতর সভাপত্ডিত ছিলেন। 



[ 4৪ ] 

কিছু বিচিত্র নহে । কারণ ইহাতে মককশ্ডয়পুরা- 
'ণোক্ত হব্রিশ্ন্দ্রকথাকে অত্যল্প পরিবর্তন 

সহকারে অনুসরণ করা হইয়াছে । এরূপ অবলম্বন 
পাইলে একটা গ্রন্থকে আলঙ্কারিক নিয়মানুযায়ী 

বিশুদ্ধ কর! অধিক চিজ্তারশ কার্ধ্য নহে এবৎ 
ছুঃসাধ্যও নহে । কিন্ত সহজ দৃষ্টিতে দেখা যাইবে 

যে, ইহাতে নাটকের একটা প্রাণ রক্ষিত হয় 

নাই । কেমন কবিয়াই ব। হইবে-__একট! গ্রন্থের 

বিষয়টা প্রাণের ভিতরে না মিলাইন়্) লইয়ঃ 

অন্ধভাবে ভাহার জন্গসরণ কর্রিলে কখন কি 

সেই নূতন গ্রন্থে প্রাণ দেওয় যাইতে পারে ? 
চগুকৌশিকে এই অন্ধ অন্ুসরথ এভ অধিক কর! 

হইয়াছে বে, পুরাণোক্ত হরিশ্চক্রকথার চরিত্রা 

স্কন সম্বন্ধে যাহ! যাহা বলিকাছি, ইহারও চরিত্র 

স্কন সম্বন্ধে তাহাই বল! যাইতে পারে । ততে!- 
ধিক, চগ্ডকৌশিকপ্রণেত! কতকগুলি অপ্র- 

চলিত শব্ধ প্রয়োগ করিয়া দৃশ্তকাব্যের সহজ 

ভাবকে একেবারে বধ করিতে প্রয়াস পাইয়া 
ছেন বলির়াই বোধ হয়। একটী কথায় তীহার 

পাপ্ডিত্য প্রকাশ করিবার দোষ বড়ই পরিক্ষ,ট 
হইয়! পড়িক্জাছে। হরিশ্চক্্র বিশ্বামিত্রের সহিত 

প্রথম সাক্ষাৎকালেই তাহাকে আড়ীবকযুদ্ধ- 
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সম্ষলিত বাক্যে সম্বোধন করিয়াছেন। বসিষ্ট ও 

বিশ্বামিত্র পরম্পরের অভিশাপে আড়ীবকর্পপ 

প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এইরূপ পুরাণোক্তি 

আছে; কিন্তু আর্ধ্যক্ষেমীশ্বরের জানা উচিত 

ছিল এবং অনেকেই বোধ হয় জানেন যে. তাহা- 

দের সেই আড়ীবকরূপ প্রাপ্তির কারণ হইল 
হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু । স্থৃতরাঁৎ হরিশ্চন্দ্রের মুখে 

আড়ীবকের কথ! বসান. নিশ্চক্ই অপঙ্গত হই- 
য়াছে বলিতে হইবে । 

সংস্কৃত ভাষায় আর্বকাক্ষেশীশ্বর 

এই হরিশ্ক্্রকথাকে নাটকা- 
কারে পরিণত করাতে 

'স্কতাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই যেমন এই কথার 
কোমলতাময় করুণরস আস্বাদন করিয়। পরিতৃপ্ত 

হইতেছেন, বঙ্গদেশে কবি কৃত্তিবাস এই করুণ- 
বসাম্মক হরিশ্ঠজ্বকথ।কে তাহার রামায়ণে আদি, 

হুরিশ্ন্দ্রেপাথান ) স্থানদান করাতে বঙের 

আবালবুদ্ধবনিতা তাহার করুণরদ আত্বাদন 

করিয়া ততোধিক পরিতৃপ্ত হইতেছে । আর্য 
ক্ষেমীখ্বরের হ্যায় কবি কৃত্তিবামও মার্কওেয়, 

পুরাণেরই হরিশ্চন্ত্রকথাকে অল্লাধিক পরিবন্ভিত্ত 

ও পরিবদ্ধিত করিয়! বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিস. 

কৃত্তিবাসোক্ত 

হরিশ্চক্রকথ। । 



চি. হত. 

ছেন বলিলেও চলে.। তবে, কৃত্তিবাস রোহি- 

তাশ্বকে কুহিদান এবং আরও কতকগুলি 
নিতান্ত বাল্গ/লীভাব প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহার 

হরিশ্চজ্রকথাকে একেবারে নিছোক বাঙ্গালী 

করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি.মূল কথাকে কিরূপে 

পরিবর্ধিত করিয়াছেন; তাহা দেখিবার বিষয়, 

বটে। একটী প্রধান দৃষ্টাস্ত দিই-_. 
কৃত্তিবাসের মতে রাজা হরিশ্ন্দ্র তাহার 

বিপদের অবসানে স্বীয় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার 

সমর্পণ করিয়া বৈকুগ্ঠারোহণের চেষ্টা করিলেন । 
আমরা ইতিপুর্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে মার্ক 

ঝডেয় পুরাণের মতে হরিশ্ন্ত্র একাকী স্বর্গে, 

যাইতে অস্বীকার করায় দ্রেবগণের নিকটে স্থীক্ত 

ভক্ত প্রজাগণের সহিত স্বর্ঈগমনে অনুমতি 

পাইক্াছিলেন। ক্কত্তিবা্ আর একটু মাত্রা 
চড়াইয়! বলিলেন যে হরিশ্চজ্রের সঙ্গে সঙ্গে 

দপুরীর সহিত চলে বৈকুঞ্ঠ ভবনে । 
কুকুর বিড়াল আদি. যে ছিল যেখানে ॥” 

এই কথা বলিয়া কতিবাসের মনে শন্দেহ, 

হইল যে, ত্বিনি বৈকুষ্ঠে কুকুর বিড়ালদ্িগকে 

সশরীরে প্রেরণ করিয়া ভাল করেন নাই ; তাই 

তাড়াতাড়ি তাহাদের ব্বর্গগমন বন্ধ করিজে, 
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গিয়! এটা বৃথা আপি দেখাইয়া একেবারে, 
কাজা হরিশ্চজ্রেরই বৈকুগমন রন্ধ করিক 

দিলেন। তিনি বলেন যে, বিষু হরিশ্চন্দ্ের 
প্রই উৎপাতজনক ব্যাপারে ভীত হইয়া নারদকে 
বিপদ জানাইয়। বলিলেন “ন্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র 
হুপবর।” তখন নারদ যথাসত্বর হরিশ্চজ্রের 

নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে তিনি প্রায় প্বর্গে 

উঠিয়াছেন। নারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে কোন্ পুণ্যের বলে তিনি স্বর্গে যাইতেছেন। 
তাহার এইক্দপ প্রশ্বের উদ্দেশ এই ছিল যে, হবি- 
শ্চন্জ্র যেমন আত্মপ্রশংসা কব্রিবেন, অমনি তাহার 

স্বর্গে প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হইয়। যাইবে এবং 
তাহ! হইলেই বিণ তাহার বৈকুণ্ঠ-ভবনে কুকুর 
বিড়ালাদির সশরীরে প্রবেশতয় হইতে নিশ্চিক্ত 

হইবেন। কার্ষ্যেও তাহাই ঘটিল,-- 

“মুনি বলে যাও রাঁজা কেনি পুণ্য ফলে ॥ 
সুবুদ্ধি রাজাকে তবে কুবুদ্ধি ঘটিল। 
আপনার পুণা সব আপনি কহিতে লাগিল ॥ 

বাপী কুপ তড়াগাদি নানা স্থানে করি। 
দিয়াছি জাঙ্গাল আর বুক্ষ সারি সারি ॥ 

ঞ ৩৪ গু রাঃ 

"পুণ্য কথা যেই বা কহিতে লাগিল & 
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কহিতে কহিতে রথ নামিক্সা পড়িল 1. 
কঃ. ৯ গা রা 

স্বর্গে নাহি গেল রাজ! অর্ত না পাইল 1 
হরিশ্চন্দ্র রাজা মধ্য পথেতে রহিল ॥ 

মধ্যপথে অবস্থিতিরূপ এই ঘটনাটা কতিবাস 
সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছাতে রাজ হরিশ্ক্রের সহিত 
সংযুক্ত করিয়া! দিকাছেন। আত্মপ্রশংসাতে 

যে ন্বর্গহানি হয় তাহার তৃষ্টাস্ত স্বরূপে মহা” 
ভাঁরত প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক উপাখ্যানের উল্লেখ 
আছে এবং পুরাণে হরিশ্চন্রপিত1 ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ 
ও মর্ভের মধ্যপথে থাকিবার উল্লেধ দেখা যায়। 

কবি ক্ৃত্তিবাস কাহাকফেও একটী কথ। জিজ্ঞা সা. 

না করিয়াই বেমালুম উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে 

চাপাইয়৷ দিয়াছেন। 
চগ্ডকৌশিকোক্ত এবং ক্ুত্িবাসের রামার- 

ণোক্ত হরিশ্ন্জ্রকথা পড়িলেই বুঝা যায় যে, 

আর্ব্যক্ষেমীশ্বর এবং কৃত্তিবাস উভয়েই এই 
পৌরাণিক হ্রিশ্ন্্রকথা করুণরসোদ্দীগক 
বশিস্বাই আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
ইহাকে অধিকতর করুণরসোদ্দীপক করিবার 
চেষ্টাও পাইগ্রাছেন। করুণরস অধিকতর উদ্দী- 
পিত করিবার জন্ত উভয় গ্রন্থেই হাহতাঁশব্যঞক 
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কতকগুলি শব ও কৃত্রিম ক্রনানের সহায়তা 
লওয়া হইয়াছে । মার্কণডেয় পুরাণেও যে এক্প 
করা হয় নাই তাহা নহে-_প্রত্যুত মার্কগেয় 
পুরাণই ইহাদিগের সর্ধাক্গীন আদর্শ--তৰে। 
তাহাতে ক্রন্দনের এতটা 'আধিক্য নাই। 

আমাদের মতে এইরপ ক্রন্বনভাবের বাহুজ্যই 
ইহাদিগের আধুনিকত্বের অন্তর স্থপরিচায়ক । 
মহাঁভারতেও নলদময়স্তী প্রভৃতি অনেক 

ককুণরসপুর্ণ আখ্যান আছে, কিন্ত সেগুলিতে 
ক্রন্দনের অথবা হাহতাশব্যঞ্কক শব্দের এত 

বাহুল্য নাই। এইরূপ ক্রন্দনৌোচ্ছাসের আধিক্য 
অনেক দুর্ধলচিত্ত বালকের সহান্ুস্ৃতি ও করু- 
পার ভাব উদ্রেক করিবার সহায়তা করিতে 

পারে, জ্ঞানোরত যুবকদিগের নহে । পুরাকালের 

বীরহদক আর্ব্যসস্তানগণ নিতান্ত বানকন্বভাক 

ছিলেন না, তাই মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে 
ক্রন্দ্নেয় সেনবূপ একট! মহারোল উঠিতে দেখা 
যার ন।। যখন সংস্কতভাষা আধ্যদিঙগের মধ্যে 

কথোপকথনের ভাবাব্ষপে ব্যবহৃত হইত এবং 
যখন ভ্বার্যযদিগের প্রাণমন বীরোচিতভাবে 

পরিব্যাণ্ড' ছিল, তখন ক্কাস্তদর্শা কবিগণণ 

জানিতেন যে "সাহার! শত্রীজননূশভ হাহৃতাশ 



[ ৮* 41 

খতিমাত্র ব্যক্ত ককিবান্ধ এবং বাঁলকোচিভ, 

ক্রদ্দনরোল উঠাইবার চেষ্টা করিলে পাঠক-. 

দিগের সহানুভূতি লাভ করিবেন না এবং 
সুতরাং সে বিষয়ে চেষ্টাও করেন নাই। ক্রমে 

যখন আর্ব্যসন্তানের। ছুর্বলহৃদ্রয় হইতে লাগি- 
€লন, যখন তাহার. ভব্যতার ক্রীতদাস হইতে 

লাগিলেন, তথন হাহুতাঁশের অতিমাত্র বাবহার 

এবং প্রতিপদে ত্রন্দনরোল' আনয়ন কর! সহান্থ- 

ভূতি আকর্ষণের প্রন্কষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত 
হুইতে লাগিল'। মহাভারতের, ধৃতরাস্ট্রবিলাপ 
অঞ্চবা গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীজনের আর্তোক্তি 
পর্যযস্ত পড়িয! দেখ,.দেখিবে যে, সেই বিলাপের 
মধ্যেও কেমন এক বীরভাব, কেমন এক. 

মনুষ্যোচিত সংযতভাব পরিস্ফ:ট হুইয়! পড়ি- 
তেছে। অপরদিকে উত্তররামচরিতের বামল 

বিলাপ; কুমারসম্তবের রতিবিলাপ- শ্রভৃত্তি, 

পড়িয়া দেখ, কি এক প্রকার অসংযতভাব 

আসিক্া যেন মনুষ্যত্বকে দলিত করিতে উদ্যক্ত 

রহিয়াছে । কালিদাস একজন প্ররুত কবি 

ছিলেন, তাই তিনি ইহার অসঙ্গতি বুঝিতে 
' পারিয়া তাহার অন্ভিজ্ঞানশকুস্তলে করুণভাবের 

সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও ফুটাইবার ' চেঠ। 
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করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কৃতকার্ধ্যও হইন্সা- 
ছেন। বর্তমানে হরিশ্চন্ত্রকে লইয়া! যে সকল 
কাব্যনাটক রচিত হয তাহাদের প্রীয় সকলে- 

তেই মার্কগেয় পুবাণেরই সর্বতোভাবে অন্ধ 

সরণ কর! হয়, সুতরাং তাহাদের সন্বন্ধে অধিক 

করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। 

এতক্ষণে আঁমরা' দেখাইয়া, 
পৌরাণিক আট 

রিতার সিলাম যে আধুনিক হরি- 

শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? শ্চজ্রকথার মূল আদর্শ মার্কগেয়” 

পুর'ণোঁক্ত উপাখ্যান; এবং ইহাঁও 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে.কবি সেই পৌরাণিক 
উপাখ্যানের চরিব্রগুলি সুন্দরনূপে বিকশিত 

করিতে পারেন নাই । এই গুরুতর দোষ- 
সত্বেও এই ভপাখ্যানের এত স্ুদূরব্যাপী. প্রচলন 

হইল কেন? আমরা এই উপাখ্যানকে উপে- 
ক্ষার সহিত পরিত্যাগ করিতে পাতি কি লা? 

আমাদের বিশ্বীস যে, আমাদের সহিত একমত 

হইয়া! সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, হিন্দুজাতি, 
এই উপাখ্যান পরিত্যাগ করিতে পারেন ন। 

এই উপাধ্যানের সহিত সমস্ত ভারতের কি ন 

জানি না, অন্তত এই বঙ্গদেশের হিন্দুসমাঞ্জের 
গুভাসুত এতদূর জড়িত হইয়া, আছে যে ইহাকে: 



[ ৮হ ] 

পরিত্যাগ করা অসম্ভব.। এই উপাখ্যান শত 
ত হিন্দু নরনারীকে শুভকর্ম্ে, ধর্মের জন্ত- 

আত্মত্যাগে উৎসাহ ও বল প্রদান করিয়াছে 

এবং এই উপাখ্যান সমগ্র হিন্দুজাতির সম্মুখে 
একটী মহান্ আধর্শ স্থাপন করিতে সক্ষম 
হইয়াছে । এই পৌরাণিক উপাখ্যানের কবি' 

ইহার পাত্রগণেক্র চরিত্রগুলি সম্যক বিশ্লেষণ 
করিয়। দেখাইতে পারেন নাই সত্য; কিন্ত 

তিনি প্রধান পাত্র রাজ] হরিশ্ন্দ্রকে যে আদর্শ- 

কেনে স্থাপিত করিবাপ্ধ চেষ্টা. করিম্বাছেন, তাহা- 

তেই হিন্দুজাতি মুগ্ধ হইয়া? ইহাঞফে এত আদরের 
সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং চিরকাল করিতে 

ধাকিবেন। 

হিন্দুজাতি ধর্ীলোঁচন! ও ধর্মমসাঁধনা লইয়াই 
চিরজীব্ম অতিবাহিত করিয়াছেন । তাই ষখনই 

ভাহারা এই উচ্চ আঁদর্শকেন্ত্রে স্থাপিত বাজ 

হরিশ্ন্দ্রের কথা চক্ষের সম্গুখে দেখিতে পাই- 
€লন, তখনই তাহ! অভি আদরের সহিত গ্রহণ 

করিলেন । সাঁগতে এফ গভীর জলরাশি সঞ্চিত 

আছে বলিম়্াই যেমন অ:ধন; যেখানেই উপযুক্তরূপ 
খলন.করি, সেইথানেই জল প্রান্ত হই-_সাগরের, 

জল অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইয়া যেমন সমুদ্র, 
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পৃথিবীকে সিক্ত বাধিয়াছে; সেইরূপ পিতৃ- 
'পুরুষদিগের সঞ্চিত ধর্মের বিমল বারি আমাদের 
আম্মার গভীর অন্তস্তলে অস্তঃগ্রবাহে প্রবাহিত 

হইয়া এই অশাস্তিময় কালের সাগরে আমা 

দিগকে একেবারে ভালিয়। যাইতে দিতেছে না, 
আমাদিগকে স্থিরপথে ধরিয়া রাখিতেছে । বর্তমান 

হিন্দুজাতি এখনও অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
ধন্মের নামে উন্মন্ত হইতে পারেন, সব্বস্ব পণ 

করিতে পাঁরেন। খর্ধখের এই গুঢ়প্রঝাহ আত 
থাকাতেই আমরা জেই উচ্চ আদর্শে স্থাপিত 

রাজা হারশ্চন্দ্রের কথাকে আদলের সহিত ভ্রাহণ 

করি। দেই উচ্চ আদ কি-না, নিবুত্তি। 

এই নিবৃত্তির আদর্শ থাঁকাডেই শৌরাণিক 
হরিশ্চন্দ্রকথা আমাদের এত প্প্রিয়। আমরা 

দেখিতে চাই না যে,উপাখ্যানটী সত্য ব। মিথ্যা, 

প্রকৃত বা! কলিত ; আমর দেখিতে চাই না ষে 

কবি চিত্রগুলি প্ররুত চিত্রকরের তুলিকায় 

স্থন্নবর্ধপে অস্কিত করিতে পারিয়াছেন কি না। 

সমস্ত উপাখ্যানটার অন্তর্নিহিত নিবুত্তিভাবের 
প্রবাহই আমাদিগকে সমধিক আকৃষ্ট করে। 

হিন্দুজাঁতি যখন সভ্যতার অততযুচ্চ শিখরে 
আনোহুণ করিয়াছিলেন, তখনই তাহার! বুঝিয়া- 
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ছিলেন যে নিবৃত্তিই একমাত্র ধর্শরক্ষা করিতে 

এবং সুতরাং জগতের হিতসাধনে সমর্থ। তাই 

ধর্শশাস্ত্র মন্থুসংছিত| নিবৃত্ভতিকেই মহা পুখ্যজনক 
ঘোষণা করিয়া সকলকে ধন্দের পথে, সংযমের 

প্থে অগ্রসর হইতে উৎসাহ দিয়াছেন । প্রবৃত্তির 
ভীষণ আবর্তের মধ্যে নিবৃভিই আমাদিগের 
একমাত্র আশ্রয়স্তসম্ত, একমাত্র রক্ষাকবচ ১ নিবু- 

ভিই ধর্দ্েব প্রাণ, ধর্ের কেন্দ্র। মন্ুনংহিতার 
আরও পুর্ব্বে যাইয়া! দেখ, উপনিষদও জলদের 

হ্যায় মৃদ্গন্তীর স্বরে বলিয়াছেন যে শ্রেয় 

অর্থাৎ নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিলেই 

আমাদের মঙ্গল এবং প্রেয় অর্থাৎ নিবুত্তির 

পথে চলিলে আমাদের মঙ্গল নাই-_-একমাত্র 

ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব উপভোগ করা যায়। 
আবার মন্ুসংহিতার বহু পরে ভগব্দগীতা 

খুলিয়। দেখ, কেমন সুন্দর ভাষায় এই নিবৃত্তির 

শ্রেষ্ঠতা প্রতিপদে প্রতিপন্ন করিবার যত ও চেষ্টা 

হইয়াছে । এক কথায় বলিতে পারি যে, নিবুত্তিই 
আমাদিগের ধর্্মশান্ত্রের প্রাণ । এই নিবৃত্তি- 

ভাবই হিচ্দুজাতির হৃদয়মনকে ধর্ম্মাভিমুখী 
রাখিয়াছিল এবং আজ পর্য্যস্ত রাখিসাছে। 

ফিন্ত আর বুঝি তাঁহা থাকে না--বর্তমানে 
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আমর! নিবৃতিমার্থ পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাতা" 

দিগের অনুকরণে প্রবৃত্তির আোতে গা ভাসা, 

ইয়া! অধোগতির দ্বার উন্মুক্ত ্রাখিবার চেষ্ঠ। 
করিতেছি? 

বর্তমানে কাঁলআোতের প্রতিকূলে এইন্ষপ 
হস্তোত্বোলন করাঁতে অনেকেরই নিকট ষে 

নিঃসন্দেহ উপহাপাম্পন হইব, তাহা জানি। 
কিন্তু সত্যের সম্মুখে উপহাসের ভয়ে ভীত হইলে 
মঞ্জল হইবে না, তাহাও নিশ্চিত। আমাদের 

ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, আমরা উদ্দাঁম 
প্রবৃত্তির আোতে গ! ভাসাইয়া অবনতির পথ, 
বিনাশের পথ প্রশস্ত করিতেছি, তথাপি আমর! 

চক্ষু মুদ্রিত করি কিরূপে নিদ্রিত থাকিব ? 

আমর নিজে সেই বিনাশের পথে দণ্ডায়মান 
হইলেও, স্রোতের প্রতিকূলে এক প! উঠিতে না 
পারিলেও আমাকে ক্ষীণকণ্ চীৎকার করিবার 

উদ্দেশ্য এই যে, আমর। ভবিষ্যৎ বংশপরম্পরাকে 

রক্ষার একটী প্রধান উপার বলিয্না যাইতে 
পারিব,_যাহাঁতে তাহারা আমাদের পতনদৃষ্টে 
প্রবৃতিন্বোতে ভাসমান হইবার পূর্বেই অন্ততঃ 
ক্ষণকাঁলের অন্তও স্থিরভাবে, ধীরভাবে চিন্তা 
করিবার অবসর প্রাপ্ত হর হযে তাহাতে 
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বঁপাইক্া! পড়িবে কি না । এই মহাঁন্ উদ্দেস্ত্েই 

আমর! সত্যের রলে বলীয়্ান্ হইয়াই বলিতেছি 
যে, আমর) 'পাশ্চাত্যদিগের নিকটে প্রবৃত্তিলপ 

অনুকুল ভাব লকল ধার করিয্া লইতেছি_- 

শ্বাল কাটিয়া! কুমীর আনিন্তেছি বলিলেও চলে । 

দনিবৃত্বির ভাঁব বিশেষভাবে প্রাচ্য এবং 

প্রবৃত্তির ভাব বিশেষভাবে প্রতীচ্য । প্রাচ্য- 

জগতের সমুন্নত অধ্যাত্মবিজ্ঞান তাহার নিবৃত্তি- 
ভাবের অন্তিত্তের স্থপরিচয় দিতেছে ; পাশ্চাত্য- 

দিগের সমুক্ত আইনবিজ্ঞান তাহার প্রবৃস্ভি- 
ভাবের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে । আমরা সকল 

কর্মে দেখি অথবা দেখিতে উপদেশ দ্রিই যে 

ধন্ম কি বলিতেছেন ; পাশ্চাত্যের! কথায় কথায় 

দেখিতে চাঁহেন যে আইন কি বলিতেছে। 

একদিকে আমাদের বেদবেদান্ত প্রভৃতি আম্মার 

অনস্তকাঁলের জন্য শান্তিবিধায়ক গ্রন্থ সকল? 

অপরদিকে রোঁমপ্রদত্ত পাশ্চাত্যজগতের রাশি 

রাশি আইন কাণনুনের গ্রন্থ-_ইতিহাঁসের এই 

ছুইটী বিষয় আলোচন। করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে 
যে, নিবৃত্তি প্রাচ্যদ্দিগের বিশেষ ভাব, প্রবৃত্তি 

খশ্চাত্যদিগের বিশেষ ভাব। 

এই নিহৃত্তিভাবের বিশেষ লক্ষণ আত্মসং- 
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হরণ। আমাদের সকল কর্বেরই ফলাফল 
ভগবানেব প্রতি সমপণ কর্িয়া॥ তিনি যেরূপ: 

গশুভবুর্ধি আমাদের অন্তরে পপ্ররণ: করিবেন, 

তদনুযামী: কর্ম করাই, এক কথায় আত্মসংহরণ 

করাই সমুন্ধত ধন্খশাস্্রমাত্রের এবং স্থভরাহ 

ছিন্দুশাস্ক্রেরও বিধি । এই ভাবটা সর্বদাই মনে. 
জাত রাখিবার জন্ত' আমাদিগকে ত্রিসন্ধ্যায় 

গায়ত্রী. অপ করিতে হয় । ইহাতে নিবৃত্তিভাবের, 
কাথটুকু রহিয়াছে বলিয়াই ইহা দই অতি 
প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে আঁজিপব্যস্ত সমান- 

ভাবে সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে । এই 
ভাবেই বিভোর হইয়! কোন প্রাচীন .খধি. বলিয়া 

হেন 

“লোকেশ চৈতন্তময়াষ্ঠিদেব শরীক বিষ্ঠো 
ভবদাজ্ঞয়ব | 

প্রাতঃ সমুখার: তর প্রিরার৫থ২ সংসারধাত্রা 

মন্তুবর্তয়িষো ॥ 

জান।মি ধর্ম, নচ মে প্রবুত্তিঃ জানাম্যধর্মং 

নচ মে নিবুতিঃ | 

স্বনা হবীকেশ হর্দিস্কিতেন বগা! নিষুক্তোহন্মি 

তথ! করোমি ॥ বিষুপুরাঁণ । 

যে খফি এই ক কলিয়াছিলেন, তিনি 
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প্রকৃতই একটী গভীর নিবৃত্ির ভাব এবং 
ঈশ্বরের উপর একটী গভীর নির্ভরের ভাব হুই- 
তেই ইহ! বলিয়াছিজেন। কিন্তু আজকাল, 
আমরা এমনি প্রবৃত্তির বশীভূত হইতেছি যে, 
আমরা এমন সুন্দর নিবৃভিমূলক শ্লোকটাকেও 

নিজের ইচ্ছামত প্রবৃত্তির অনুকূলে অর্থ করিয়া 
লইয়া অধংপাঁতের পথ হইতে মাঁননিক বাধা” 
্কলও অপসরণ করিতে উদ্তত হই । হিন্দু 
জাতির মধ্যে এই নিবুত্বির ভাব প্রবল থাকা” 
তেই একসময়ে ভারতের কত উন্নতি হইয়াছিশ 

এবং আমাদের বিশ্বাস যে ইহাঁরই ফলে শত 
শত বৎসর দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া, শত শত 

বখ্সর কঠোর অত্যাচার সহা করিয়াও ভারত 

জগতের পৃষ্ঠে আপনার অস্তিত্ব দৃঢ়ক্ূপে. অদ্কিত- 
রাখিতে পারিয়াছে। এই নিবৃর্তির ফলে বেক্ধপ 

শান্তিভাব আসিয়াছিল, গ্রীক এতিহাস্কিগণ, 

তাহার চিহ্ৃমাত্র দেধিয? যাহ! বর্ণন করিয়াছেন, 

তাহাতে আমরা, বথেষ্ট গৌক্পব অনুভব করিবার: 

অধিকারী এবং তাহাতে আমাদের শ্বদয়ধন আবার, 

সেই গভীর শাস্তিভাব এদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 

দেখিবার জন্ত; ব্যাকুল হইগা উঠে। গ্রীক, 
এ্রতিহাসিকগণ ধলেন যে, তাহারা দেখিয়াছেন, 
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যে লোকদিগের- গৃহস্থারে চাবি লাগাইবার' 

প্রয়োজন ছিল.না: লোকেরা প্রায় সকলেই: 

সত্যবারী ছিল, স্বৃতরাং যোকদমার বাহুল্য ছিল, 

না; তখন রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর. 

প্রান্ত পর্য্যস্ত ভুমণ করিয়া আসিলেও কোনরূপ 

উপদ্রব অত্যাচারের সম্ভাবন] ছিল ন11* সমস্ত. 

জাতির পক্ষে ইহাকি কম স্মীনের কথা ও. 

কম শুভজনক ? একই নিবৃদ্তিকে আমাদের কেন্ত্র 

করাতেই আমর! অহিংস৷ প্রন্থতি উচ্চতম ভাব- 

সমূহকে ধর্মের প্রধান অঙগমধ্যে পরিগণিত. 

করিতে সমর্থ হইতেছি। এইরপে আমর! 

আত্মসংহরণকে মূলমন্ত্র অবলগ্গন ক্রিয়া প্রকৃত" 

পক্ষে দমগ্র জগতের মনোরাজ্যে আত্মবর্তৃত্ব 

স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি । 

অপরদিকে, প্রবৃত্তির. প্রধান লক্ষণ আত্ম- 

কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা। পাশ্চাত্যের! এই আত্ম 
কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়া প্রক্কৃত পক্ষে- 

আত্মসংহরণ আঁনয়ন করিবার চেষ্টা, করিততছে |. 

এই আত্মসংহরণ অধ্যাত্মরাজ্যের, আত্মসংহরণ, 

যাহার বিষয় পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, তাহা 

. * হন্টার প্রভৃতি যহোগয়গণের' লিখিত ভারতবর্ষের, 

' ইতিহাস দেখ। 
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সহে--ইহা। প্রকৃতই আত্মসংহরণ বা আত্মবিনাশ 
এবং সঙ্গে সঙ্গে পরেরও বিনাশ সাধন । 

পাশ্চাত্যগণ এই প্রবৃতিআোতে ভাসমান হইয়াই 
আপনাদের তৃপ্ডিসাধনের জন্ত কত দেশপরী, 
নগরগ্রাম কামানের মুখে উড়াইয়া দিতেছে £ 
আত্মতৃপ্তির জন্ত সমস্ত পৃথিবীকে দোঁহন করি- 

রাও ফেন পরিতৃণ্ধ হইতেছে না। রোমীয় 
সাঞ্রাজ্া বন উন্নতির শিখরে, তখন তাহা 
প্রবৃতিরও শিখবে দণ্ডায়মণন ছিল। বিলাসিতা 

সমস্ত সাম্রাজ্যকে অন্তঃসারশুন্ত করিয়। ফেলিয়- 

ছিল, তাই অচিরেই তাহার অতি কঠোর পতন 
ঘটিল। বর্তমানেও দেখি যে, সমস্ত ইউরোপ 
যেমন উন্নতির শিখে ঈীড়াইয়া! আছে, সেইবপ 
প্রবৃত্তিরও শিখরে দরাড়াহস্বা আছে । ইউরোপ 

যদি শীত্ই প্রবৃত্তির প্রতিকূলে না ফিরিয়া 
দীঁড়ার়, তবে তাহার পতন অবশ্তস্ভাবী। ভাবিতে, 

কিব্ধপ আতঙ্ক হুয় যে, এই প্রবৃদ্ধির বশবর্তী 
হইয়। সমগ্ত ইউরোপ একটা অতি ভয়ানক 
অশ্নিকুষ্ধর্ূপে সমরসজ্জিত হইয়া আছে । এই 
প্রবৃত্তির অধীন হইবার কলে ইউরোপের গার্থস্থা- 
জীবন বিনষ্ট হইবার উপক্দ ক্ইকাঁতছ ₹ একদিকে 
জীলোফের গানের চর্দ্ভেদ প্রভৃতি নান! উপায়ে 
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প্লাত্রের অভ্যন্তরে স্্গন্থি দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া 
খ্সামোদ করিবেন, * অপরদিকে পুরুষেরা (অজ 

রাল জত্ীলোকেরাও ) হোটেল "প্রভৃতি স্থানে 
পাঁচজন ইয়ারের সহিত বাস! বাধিয়া থাঁকিবেন + 

অনেকেই সহজে গারস্থ্যজীবনের নিবৃতিমূলক 
বন্ধনের ভিতরে আসিতে চাহ না। বহুদিন 

ধরিয়া এ ইভাঁবে ইউরোপ চলিতে থাকিলে 

তাহার বিনাশ যে অবশ্থস্তাবী, তাহা বলিবাক 

জন্য ভবিষ্যৎ্-গণনাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয় 

না বলিয়াই বোধ হয়। 
পাশ্চাত্যদিগের ধর্মগ্রন্থ, তাহাদের সমাজ- 

নিয়ম প্রভৃতি সমবেত হইয়া তাহাদিগকে: প্রবৃ- 
তির অভিমুখে চালিত করিতেছে । সমগ্র 

পি পড়িলে তাহাতে প্রবুত্তিরই অনুকূল 
, দ্বেষহিংসার কথাই অধিক দেখা যায়. 
০ আদ্িতে আদম ও ঈবের নিষিদ্ধ: 

ফল সেবন এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের ক্রোধাৎপক্ভি 
ও স্বর্গ হইতে আদম ও ঈবের তাড়িত হওন ॥ 
এইরূপে বাইবেলের আদিতে প্রবৃত্তিরই প্রাবল্য 

দেখা যায়। বাইবেলের অস্তে অভিশাঁপ--ষে 
কেহ বাইবেলের একটি অক্ষর বৃদ্ধি ব হাস 

“ ইকা দংবাদপত্রে প্রক্কাশ । 
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করিবেন, তাহার লর্বলাশ) ইহাণ্ প্রনৃতিযূলফ & 
ইহার প্রস্তিকূলে আসাদের কেমন উদ্দার 
সর্বান্তৌমিক ফত.যে, বে:বে পথ ফিয়াই চলুক না 
€কন, বন্শেষে . ভগ্গঘাতনর ক্রোড়ে, সকলেই 
ভআহ্রীর পাইবে--নৃণামোক্ষোগন্যস্বমসি পদ্দপা- 
সর্ণবইব ।* এক্সপ উদ্দার মতের উৎপতিন্ন হেতু 
একমাত্র, সারপ্রদাগ্রিকতার নিবৃত্তিমুলক অভাব । 

বাইবেলে যে নিবৃত্তির আশ্রনস্তস্ত নাই তাহা 
নহে, তাছ! না খাফ্ষিলে কোন ধর্মই দঈীড়াইতে 
পারে না। বাইবেলে যে নিবৃত্তিকথ। আছে, এখন, 
পাশ্চাত্যধিগকে প্রবৃত্তির পথ-হইতে ফিরাইবার 
পক্ষে তাছ। যথেই/ কিন্ত তাহাতে নিবৃত্তি অপেক্ষা, 
শ্রাৃত্তিভীবই প্রবল থাকতে ততটা সহজে: 
কিগ্লাইতে পারিতেছে না । 

আবার পাশ্চাত্যদদিগের সমাঞ্জনিন্নমও 
প্রধৃতি়্ বড়ই অন্ুকুলং তাহাদের নৃত্য, 
ভাকাদের বিবাহপদ্ধতি, তাহাদের পূর্বাফরাগ- 

শঙ্ধ, এলকলই প্রবৃত্তির অনুকূল পঙ্েই লইকা. 
খাক। এখন তাহাদের পপ্রনৃতি-শ্োত এত 

দ্ীষণবেগ খাযণ করিনি বে তাহা জাছ সহজে 

বন্ধনে ভিতন্ . থাকিতে চাচ্ছিতেছে 1.1 

জাকাদের “ভব্যতার পঙ্গে. সঙ্গ প্রবৃত্ি-শ্রোতও: 
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দিন দিন ভীষপতর ক্সাঙ্ষার ধারণ করিতেছে । 
দিন দিন বিলাসিতা, খাক্মহুতা? প্রস্ৃৃভি গুরু- 
তর পপ সকল তাহাদের অধ্যে প্রযেশ লাতি 

তেছে। সাক! পাশ্গভ্য দেশে এমন প্রগ্গও 

উঠিয়াছে যে, আম্মহত্যা সভ্যতব্যতার একটা 
লক্ষণ কি না! ইউয়োপের হধ্যে দেখা ঘাক্ক যে, 
ঘে দেশ হত সত্যতবা, দেই দেশ আত্মহতা! 
বিষয়ে তত অগ্রসর ৭ পট্টু গল, আঁয়লণ্ড, স্পেন, 
হঙ্গেরী ইতালী, ইংলগও, ফাব্স, সর্ধ্বশেষে জর্মনি 
আত্মক্তগাধিয়ে যথাক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর 
স্থান গ্রহণ করিতেছে । মদ্যপান, কামবৃতি, 

ঈর্ষা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সমূহ ইহার উৎপত্তির 
মূল বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । * ইহার সহিত 
হিনুদিগের এই বিবয়ে শিক্ষা তুলনা করিলে 
মন্দ হয় না। হিন্দুদিগের এই শিক্ষা আছে 

যে আত্মহত্যা করিলে ধর্মহানি হয়, পাঁপ হ্য়--- 

সকল পাপের প্রাক়শ্চিত বিধান আছে, কিন্তু 

আত্মহত্যার প্রা্শ্চিত্ত নাই। এইরূপ কঠোর 
ধর্মশাসন খাকাতে হিন্দুজাতি আত্মহত্যা' বিষক্ে 
অত্যন্ত পরান্ধুখ। - তবে সম্প্রতি ইউরোপা 
জেতা লুল স্লত 

৮ (828025 2হহা৬ 8280588623০ 
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ঈত্যভব্যতাঁর তর 'আধিয়া যতই 'আমাদিগকে 
স্পর্শ করিতেছে, যতই প্রবৃতির বৃথা উদ্দীপক 
নবেল নাটক দেশ ছাইয়া ফেলিতেছেঃ ততই 
আত্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপ লকলগড আঁমা* 
দিগকে আক্রমণ করিতেছে । 

 ইউচ্রাঁণে কোন কোন দেশের. কর্তৃপক্ষগণ 
এইবপ বিপদ্সন্কুল প্রবৃতিআোতকে কি যুক্তি" 

রলে-প্রশস্ত করিয়া দেন, তাহা আমর! .বুঝিয়! 
উঠিতে পারি না । দৃষ্টান্তস্বরূপে ফ্রান্দের বিষন়্ 
উল্লেখ করিতে পাঁরি। ফ্রান্সের রাজধানীর 
লোকের! নাকি ভব্যতম এবং প্রবৃত্তির শোতে 

দিবানিশি নিমগ্নপ্রাক্ থাকে, তাই বুবি পারিসের 
কর্তৃপক্ষগণ ইহাতেও সন্তষ্ট না হইয়া যেটুকু 
ধর্দ্দের বন্ধন ছিল, তাহাও ঘুড়াইয়৷ দিলেন__ 
আদেশ করিলেন যে সরকারী বিদ্যালয়ে এমন 

একখানি পুস্তক পাঠ্য বলিয়! নির্দিষ্ট হইবে না, 
স্াহাতে ঈশ্বরের কোন প্রকার নাম আছে। 
ইহার ফলে যে যৌবনোশম্বত্ত বালকদিগের 
ছর্পীতিপরায়ণত৷ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইরে, তাহা! বলাই 
রাস্ছল্য। হর্ণীতিপরারপত! . বর্ধিত হইলে 
দ্নেশের পতনও অনিবার্য ৷ খউ. জি ্ৃধির 

প্রত্যক্ষ ফ্ল্বরপরে- পারিসের, লোকসংখ্যা 
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কমিক যাইতেছে । এবং যখন রাজধানী সমণ্ত 
দেশের আদর্শ স্বরূপ, তখন ইহাও অনায়াসে 
বুঝা যাইতে পারে যে সমস্ত জ্রান্সদেশে ছুর্ণীতি 
ব্রদ্ধি পাইতেছে এবং তজ্জন্ত তাহার লোক 
হখ্যাও কমিক যাইতেছে । এই কথ! আমর 

মিথ্যা বলিতেছি না, বিলাতের কোন জুপ্রসিদ্ধ 

প্রত্রিকার এক স্ুবিখ্যাত লেখক ইহা লিখিয়!- 

ছেন।* 

এেইরূপে প্রবৃত্তির অন্কুলে চলিবাঁর ফলে 
পাশ্চত্যখগ্ডে এত বিচারালকস, এত সভাসমিতি, 

এত . আইনকাঙ্ছন ও এত সৈন্তসামস্তপ্রহরী 
বিদ্যমান থাকিলেও তাহ। যেন অশান্তির একটা 

ভীষণ আগার হইয়া উঠিয়াছে; তথায় কেহ 
যেন হাপ ছাড়িতে অবকাশ পায় না। বিজ্ঞা- 

পনের ছড়াছড়ি, সংবাদপত্রের হুড়াহুড়ি প্রভৃতি 
এই অশান্তির যৎসামান্ত বহিবিকাঁশ মাত্র ।. 

এইরূপ শারীরিকঃ মানসিক ও আধ্যাত্তিক. 
অত্যাচার ও অনাচারে জর্জরিত হইয়া! ইহার 
কঠোর ফল হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সমগ্র 
পাশ্চাত্যখণ্ড হইতে এক তি কাতর দীর্ঘ- 
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নিশ্ধাগ উঠিবাছে। ইহা ভুলনায় আমরা দেখছি 
থে, আর্য খষি স্বুনিগণ আমাদিগ্সের, প্রত্যেক 
কর্ম ধর্সসংযুক্ত করিয়া দিয়া কি শুক্দদর্শিতা ও 

খুরর্র্শিভারই ক্ার্ধ্য করিকাছেব। তাহাদের 
গুধার বিধি ব্যবস্থার কলে আজও আমর! গর্বের 

খক্িত ও গৌরবের সহিত মস্তক উত্তোলন 
করিয়া দীল়্াইতে পাত্রিতেছি ১) এবং ভীত্র 

অসোয়ান্তির হম্ত হইতে পরিজাণ পাইয়। গভীর 
শান্ধি-ভোগে সক্ষম-হুইতেছি'। 

এতহুর পর্য্যন্ত যাহা! বলিলাম, ভাহাতে এমন 
যেন. কেহ মলে না করেন যে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে 
উদ্দাম প্রবৃত্তির অতিরিক্ত নিধৃত্বির কোন 
প্রেকার ভাবই পাওয়া ফায় ন1, অথবা প্রাচ্য ভারত- 
বর্ঘ একেবায়ে নিবৃত্তিপরায়ণ হইয়া আপনার 
পরম কর্তব্য সাথদ করিতেছে । ঈশ্বরের 

হ্্গলভাব হইতে কেহই সম্পূর্ণ বিচ্যুত খাঁকিতে 
পাকে না, একছ। বদি সভ্য হয়, তবে আমবা 

দিশ্চন্নই আানিতেছি তে পাশ্গত্য দেশসমুছেও 

দিবৃতিভাব কার্য করিিবেই। আর বাস্ত- 

ফিফও থে পাশ্চাত্য জনগণখেন হাদয়ে নিবৃত্তি- 

ভার প্রন্ৃতিভারের উপর বন্ধে খীরে প্রতিষ্ঠা- 
গান করিতেছে, চিকাগো লগরের' মহা 
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ধর্মমগ্ডলের প্রভিষ্ঠাই তাঁহার. সুপেরিচাক়ন $ 
যাই হউক, পাশ্চাতোর।' তো ঘীরে ধীরে হুপখে 
অগ্রসর হইতেছে । কিন্ত আমাদের বোধ হযে 

ফে আমরা পাশ্চাত্যগণ অপঙ্গ, অধিক তক্ষ। 

পাপী । ইশ্বরের এমন প্রকই্ট-দান নিবৃতিভাব 

আমরা হাতের মধ্যে পাইয়বও যে তাহাকে 
অবহেলা করিস্সা উদ্দাম প্রবৃদ্তির শরণপাগক্স. 

হইতে ছুটিস্বাছি, আমাদের স্যার দোষী ব্যদ্ষি 
কোথায় ? আজকাধ দিরৃত্তির লামোচ্চারখ 

কর্সিলেই অনেক ম্পণ্ডিত শ্বদেশীর ব্যন্ধি 

সন্দেহে করেদ যে, আমরা নিবৃতির 

নামে চক্ষু সুস্তিতভ করিয়া সকলকে নিন্্রিত 

থাকিতে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া উপরেশ দিই । 

এরূপ নিক্বর্দা হইয়া থাক অসম্ভব এবং সয় 
অমঙ্গলের কারণ বলিয়।'তীক্থার়1 বিপরীত দিকে 

প্রবৃততিক়্ বড়ই পক্ষপাতী হুইগ্রা উঠেন। তীহ্ণ” 
দের ইহ] ভুল.। আমর! মিবৃতির নামে লোক, 
সফলকে নিকষ হইয়া! বসিয়া, খাকিতে উপদেশ 
দিই না-বরঞ্গ ভাহার বিরুদ্ধেই উপদেশ 

দিতে চাছি। এ্রইরাপ নিষন্দী হইয়া থাকাই 
তে! এক' ছুশ্রবৃত্তি. এবং ঘধ্ার্ছহইি রাশি রাশি 
ছুজ্পবৃত্তির উৎপন্থিয় কবরণ । আমরা এই বন্ধ, 
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বলি যে আমাদিগকে? প্রবৃত্তিজ্োতে তো যাই 
তেই হইবে--কাহারও. সীধ্য নাই যে আমা 
দিগকে প্রবৃত্তির একেবারে অতীত করিয়া 

দিতে পীরে । ভবে প্রবৃত্িআতে ভাগমান 

হইয়া সম্পূর্ণ হাল ছাড়িক্া দিলে যে কোন্ 
আবর্ভের মধ্যে যাইয়া! একেবারে নিমগ্ন হইব; 
কোন্ অন্ধকারময় পুতিগন্ধমসস স্থানে নিক্ষিপ্ত 

হইব, তাহার ঠিকানা থাকিবে না। সেই কারণে 
যাহাতে প্রবুত্তিজোতে পড়িয়া! কুলকিনার! ন। 

পাইয়া একেবারে ভাসিয়। ন যাই, অসহায় 
কইয়! না পড়ি, তজ্জন্যই আমাদের নিবৃত্তিকে 
অথবা সংঘমক্ষে সর্বকর্ম্েই সর্বতোভাবে সাক, 
গ্রহণ করা উচিত। আমরা যখন বলি যে» 
নিবৃত্তিকে অবলম্বন কদ্সিতে হইবে, তাহার অর্থ 
এই যে, আমাদের প্রবৃত্িসমূহকে নিবৃভির' 
আশ্রিত করিতে হইবে, অর্থাৎ সংযমসহাক্গ 
করিয়া সমুদয় কর্তব্যকর্্ম সম্পাদন করিতে, 
হইবে; এবং আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে», 
ইহাই সমগ্রুহিন্দুশান্ত্রের সার উপদেশ । যেমন: 
ইউরোপে এক সময়ে ধর্ম ও বিজ্ঞান, উভয়ের. 

মধ্যে ঘোরতর বিবাদ]চিলিতেছিল $ কিন্ত এখন; 

যেষন উভয়ের মধ্যে দিল দিন, সন্ভাব. বন্ধিত্ত 
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[হইতেছে গ্রধং এখন যেমন উভয়ে মিলিক 
হ্ইস্স! সেই বিশ্বপতি ত্রিতুবনপালকের মৃহ্মা 
কীর্তন করিতেছে, সেইক্ষপ যে দিন প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি উভয্নে মিলিত হইস্সা, পরম্পরে হাত 
ধরাধরি করিয়া সমগ্র মানবজাতির মধ্যে শাস্তি 

ও আনন্দের মলয়বায়ু আনয়ন করিবে, ধর্মকে 

স্প্রতিঠিত করিবে, সেই দিন পাশ্চাত্য দেশের 
জয়; সেই দিন তারতের জয়, মানবজাতির 

জয়, নীতির জয়, ধর্মের জয় এবং সর্বোপরি 

ধর্ম প্রবর্তক, সত্যের মূলাধার ভগবানের জয় । 

এখন, এই নিবৃত্তিভাব' আমর। পৌরাণিক: 
হরিশ্ন্্রকথার মধ্যে দেখিতে পাই। কবির 
বিশেষ রচনানৈপুণ্য না থাকাতে অধিকাংশ 
স্বানে এই নিবৃত্তিভাব পরিস্ফ,ট হয় নাই কিন্তু 

সমস্ত কথাঁটী একটু মনোযোগের সহিত পড়ি- 
লেই বুঝ! ধায় যে কবি'হরিশ্চন্দ্রকে এই নিবুত্তি- 
ভাবের আঁদর্শকেন্দে স্থাপিত করিতে চে! 

করিক্সাছেন বটে, তবে ততট!1 সফল হন নাই. । 
কিস্ত কবি যতটুকু করিয়+ছেন, সেইটুকুরও 
জন্য পৌরাণিক হরিশ্চন্্রকথা আমাদের অত্যন্ত 
প্রিয়। হরিশ্চন্র যখন চণ্ডালের দাসত্বে নিযুক্ত 

হইয়া কর্তব্যবোধে মৃতকম্বল সংগ্রহ করিতে- 
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ছেনস্রসে ভার কি মহান! এবং সর্বশেষে 
বর্ধন হ্রিশ্চজ্জ সপরিবারে স্বর্সগ্মনের অধিকার 

প্রাপ্ত-হুইয়াও বলিতেছেন “আমার ভক্ত প্রজ্গা- 
গণ কাদিতেছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমি 
ক্বুদীর্থ ব্বর্গভোগ্েরও ইচ্ছা করি না, কিস 

তাহাদিগের সঙ্গে যদি একটী দিনও আমার 
'্বর্গভোগ হয় তাছাও শ্রেয়”--সে ভাব ক্যি 

মহান! এমন ভাব জানি না অন্ত কোন্ ভাষার 

কোন্ গ্রন্থে আছে। অন্ততঃ কবির এই শেষ 
উক্তির জন্যও তাঁহাকে শতবার নমস্কার করি। 

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, যেমন 
ইতিহাসের সন্মান রক্ষার জন্য, সত্যের মর্ধ্যাদা 
রক্ষার জন্য আমর! বৈদিক হরিশ্চজ্রকথ। অথবা! 
শৌনঃশেপ আখ্যান পরিত্যাগ কৰিতে পারি 
না, সেইরূপ আমাদের সম্মূথে নিবৃত্তির উচ্চ 
আদর্শ স্থাপনের জন্য আমরা পৌরাণিক 
হরিশ্চক্রকথাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিব্ 
ন--উভয়ই আমাদের অতি প্রিয় বস্ত, উভদ্নই 
সমস্ত ভারতের গৌরবের সামগ্রী । 

৬ গ্তং বদিষ্যাঁমি সত্যং বদিষ্যামি তন্মাম- 
ব্তু ত্কারমরদ্ধবতু মাষবতু ব্ক্ারনবস্ধু 
রক্তারঃ ॥ 

শালি ও ০০৮ 



বিজ্ঞাপন । 

নিয়লিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা, যোঁড়া” 

সাঁকো, ৫৫ নং অপার চীৎপুর রোড আদি 
ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে শ্রীযুক্ত হরেক গঙ্গো- 

পাধ্যায়ের নিকট এবৎ ৩৪৫ নং অপার চিৎপুর, 

রোড় (বীডেন গার্ডেনের পশ্চিমে) কলিকাত।! 

প্রেস ভিপজিটরীতে যুখর্জি কোম্পানীর নিকট 
প্রাপ্তব্য ৷ 

শতদল- _-কাৌঁধতাপুস্তকণ শ্রীহিতেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ॥%০ দশ আনা মাত্র ভাঁঃ মাঃ 

অর্ধ আনা। কল্পনা, নব্যভাঁরত, সঞ্জীবনী, 
ভারতবাসী প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রশংসিত । 

্রিশুল- -কিবিতাপুস্তক) শ্রী হিতেক্রনাথ. 

ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ॥৮ আঠ আন মাত্র, ডাঃ 

মাঃ অদ্ধ আন। । 

তন্তান ও ধর্ন্মের উন্নতি-_ শ্রৌমন্মহ্র্ষি 
দেবেন্্র নাথ ঠাকুরের উপদেশ ) শ্রীক্ষিতীক্ 
নাথ ঠাকুর কর্তক লিখিত, মুল্য ॥%/* দশ 
আনা মাঃ /* এক আঁনা--কলিক1তা রিভিউ 

প্রতৃত্তি সকল সংবাদপত্রে একবাক্যে প্রশংসিত । 

“ * » সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই 



টি 

পুস্তক একখানি অমূল্য গ্রন্থ । 
নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত এই পুস্তক যে 
সকলের চিভীকর্ষণ করিরে, তাহা আমাদের 
গ্রুব বিশ্বাস । সঞ্জীবনী। 
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ভ্রীমন্তগবদগীতা_ভ্রৌধরস্বামী কৃত 
টীকা সমেত এ্রক্ষিতীক্্র নাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পা- 
দিত এবং রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক পণ্ডিত- 

ৰর শ্রীযুক্ত হেমচন্ছ বিদ্যারত্ব কর্তৃক অন্থবার্দিত । 

সূল্য ১২ এক টাকা মাত্র, মাঃ %* ছুই আন1। 

সংবাদ পত্রাদ্দিতে বিশেষ প্রশংসিত । 
অধ্যাক্সধ্দথীা ও অজ্ঞেয়বাদ--- 

সক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত । মুল্য ॥* 'আন!1, 
মাঃ আর্ধআঁনা, ইহাতে হার্বাট স্পেলসর প্রভৃতি 

পাশ্চাত্য অজ্ঞেক্সবাদীদিগের নাস্তিক্যপ্রবণ মত 
খণ্ডন করিয়া ভারতের সনাতন অধ্যাত্মধর্মের 

ত্রেন্তত্ব প্রতিপন্ন করিরার চেষ্টা কর! গিয়াছে । 
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এই পুস্তক পাঠ করিলে ধর্মে আসক! হইবে, তাহ! 
আমর! সাহস করিয়া! বলিতে পারি । 

মাননীয় জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁ- 
শয় লিখিয়াছেন-__ 

“ইহাতে দর্শনশান্ত্রের কতকগুলি নিগুঢ়তত্ব- 
কথ। অতি বিশদরূপে বিবুত হইয়াছে । বঙ্গ- 
ভাষায় এরপ গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। শিক্ষিত 
বাঙ্গালিসমাজে ষে এপ্রকার গ্রস্থ সম্যক সমাদৃত 

হইবে. তাহাতে সন্দেহ নাই ।» 
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